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ВСТУП 
 

План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 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“.  

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; 

- 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 

пʼяти розділів: 

1. Аналітична частина. 

2. Цілі та пріоритети розвитку. 

3. Основні завдання та механізми реалізації. 

4. Моніторинг та оцінка результативності. 

5. Додатки. 

Розділ1. „Аналітична частина“ містить інформацію про стан розвитку  

основних галузей економіки і соціально-культурної сфери громади, бюджетні 

та фінансові характеристики, включаючи прогноз бюджету на 2019 рік, 

характеристику наявних проблем та SWOT-аналіз. 



4 
 

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. 

Розділ 4. „Моніторинг та оцінка результативності“ складається з 

індикаторів оцінки результативності виконання завдань та заходів Плану.  

Розділ 5. „Додатки“ містить показники соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ і перелік  місцевих (регіональних) програм та 

проектів, реалізація яких планується у 2019 році за рахунок коштів бюджету 

міської ОТГ та інших джерел. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Плану на 

2019 рік, за оцінками, становить 126 092,0 тис.грн. Основними джерелами 

фінансування Плану є кошти державного, обласного та  міського бюджетів, 

коштів міжнародної технічної допомоги, місцевих суб’єктів господарювання, 

громади. 

Реалізація заходів Плану здійснюватиметься програмно-цільовим 

способом - будуть реалізовуватися 41 місцева (регіональна) програма, принаймі 

6 проектів грантової підтримки. 

Прогнозований обсяг бюджетних надходжень у 2019 році становить - 122 

194,8 тис.грн, з них надходжень від платників податків - 88 500,0 тис.грн, 

субвенції з інших бюджетів - 33 694,8 тис.грн. 

З метою залучення додаткових коштів для реалізації заходів Плану 

продовжиться співпраця з українсько-швейцарським проектом DESPRO, 

німецьким товариством GIZ, програмами Ради Європи, програми Міністерства 

закордонних справ Німеччини „Посилення співпраці з громадянським 

суспільством у країнах Східного партнерства“, проектом „U-lead з Європою“. 

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 
 

АПК    – агропромисловий комплекс 

АТ      – акціонерне товариство 

ДП      – державне підприємство 

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  

ТОВ   – товариство з обмеженою відповідальністю 

ФГ      – фермерське господарство 

ФОП  – фізична особа-підприємець 

ЦНАП –центр надання адміністративних послуг 
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1. Аналітична частина 
 

1.1  Географічне розташування та ресурсна база  
 

Загальна площа території Пирятинської міської ОТГ – 9764,5 га, у тому 

числі площа міста Пирятин - 1188 га, площа сільських населених пунктів, які 

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

призначення - 6276 га.  

 

Таблиця 1. Структура земель 

 

Категорія земель: Площа, га 

Землі сільськогосподарського призначення  6276 

Землі житлової і громадської забудови  

м. Пирятин  1188 

села Пирятинської ОТГ  704,5 

Землі лісогосподарського призначення  838 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення  

246 

Інші землі  512 

Разом  9764,5 

 

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 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 

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 



7 
 

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 мешканців громади станом на 01.10.2018 року становить 16917 

осіб, у тому числі в місті - 15481 осіб, в сільських населених пунктах – 1436 

осіб. За гендерним складом переважають жінки, частка яких у загальної 

кількості населення становить 56%  і становить  9474 осіб. Середній вік 

населення становить 41,5 років.  

 

Таблиця 2. Основні демографічні показники 

 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 рік 

(станом на 

01.10.2018) 

1 2 3 4 5 

Чисельність наявного населення, осіб 17352 17261 17014 16917 

- в тому числі в місті, осіб 15838 15765 15534 15481 

- в тому числі в селах, осіб 1514 1496 1480 1436 

Кількість жінок, осіб 9717 9628 9564 9474 

Кількість чоловіків, осіб 7635 7633 7450 7443 

Кількість населення 0-17 віку, осіб 3005 3261 3353 2700 

- у тому числі жінок, осіб 1683 1751 1809 1512 

- у тому числі чоловіків, осіб 1322 1510 1544 1188 

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9209 9869 

- у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5238 5527 
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- у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 3971 4342 

Кількість населення 60 і старшого віку, осіб 5276 4878 4452 4348 

- у тому числі жінок, осіб 2954 2735 2517 2435 

- у тому числі чоловіків, осіб 2322 2143 1935 1913 

Середній вік населення, років 42,4 41,3 40,7 41,5 

- у тому числі жінок, осіб 42,8 41,6 40,8 41,6 

- у тому числі чоловіків, осіб 42,2 41,0 40,1 41,2 

Природний приріст -282 -254 -269 -122 

Міграційний приріст 79 323 220 170 

 

Характеристика населення за віковими групами свідчить, що частки дітей 

і молоді віком до 17 років та населення поважного віку упродовж 2015-2017 

роки поступово знижувались і на 01.10.2018 становили відповідно 16% та 26%. 

В той же час питома вага осіб працездатного віку зросла з 52% до 58% і налічує 

9869 осіб.  

Динаміка відтворення населення є негативною, так, у січні-вересні 2018 

року народилось 54 осіб, померло – 176 осіб. На тлі природного спаду 

населення (кількість померлих перевищує кількість народжених на 122 особи), 

спостерігається міграційний приріст (+170 осіб). За напрямком 

потоків переважає внутрішня міграція - переміщення на постійне або 

довгострокове місце проживання з сіла до міста, а також переселення з зони 

бойових дій у Донецької та Луганської областей. У зворотньому боці - за межі 

регіону або в інші країни,  виїжджають мешканці громади працездатного віку з 

метою працевлаштування.         

     

1.3 Ринок праці 
 

Станом на 01.10.2018 року ринок праці налічує 9869 осіб працездатного 

населення,  у тому числі жінок – 5527 осіб, чоловіків – 4342 осіб. По 

територіальному признаку більшість працездатного населення проживає у місті 

- 8856 осіб, на селі – 1013 осіб. В економіці громади зайнято 6711 осіб, або 68% 

від кількості населення працездатного віку. З них працевлаштовано на 

підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності – 5465 осіб, 

самозайнятих (в особистих селянських господарствах) – 1246 осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 

01.06.2018 року оцінюється в розмірі 6,2 тис.грн., що на 14% більше ніж на 

початку року.  

 

Таблиця 3. Основні показники ринку праці 

 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 рік 

(станом на 

01.10.2018) 

1 2 3 4 5 

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9209 9869 

- у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5238 5527 

- у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 3971 4342 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 304 277 216 432 
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- у тому числі жінок, % 48,2 44,2 45,5 54,2 

- у тому числі молодь, % 33,5 29,8 29,5 26,2 

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

У тому числі в сільській місцевості 11,5 11,8 12,5 17,1 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника  
2693 3298 5448 

6209 

(січень-

червень 

2018 року) 

 

Рівень зареєстрованого безробіття (станом на 01.10.2018 кількість 

безробітних – 432 осіб, з них жінки – 234 осіб, молодь - 113 осіб, сільського 

населення – 173 осіб) становить 4,4% від кількості населення працездатного 

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

значно менше ніж у місті, тому рівень безробіття у 4-5 разів 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 87 осіб, що пояснюється збільшенням сезонної 

пропозиції вакансій на весні  та в літку і становить 432 особи. У січні-вересні 

2018 року працевлаштовано 409 осіб, у тому числі на новостворені робочі місця 

– 20 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. В цілому 

потреба роботодавців у робочій силі на 01.10.2018 оцінюється в межах 82-85 

осіб. На одну вакансію претендувало в середньому 5,2 осіб. 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 22% 

належить мінімальній заробітній платі, у 62% - до двох мінімальних заробітних 

плат). Це призводить до міграції працездатного населення в інші регіони, 

країни,  як з метою тимчасових заробітків, так і для постійного проживання.   

Крім того, одним з болючих питань залишається ситуація з 

нелегалізованою найманою працею. Так, за даними Державної фіскальної 

служби із 268 зареєстрованих СГД-юридичних осіб, тільки 111 мають 
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оформлених належним чином працівників, із  702 фізичних осіб-підприємців – 

171 особу відповідно.   

З метою реалізації повноважень у сфері праці та недопущення порушень 

законодавства про працю до апарату виконкому введено посаду інспектора з 

праці. На конкурсній основі прийнято фахового спеціаліста, яким проводиться 

широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед суб’єктів 

господарювання, спрямована на попередження вчинення порушень 

роботодавцями у сфері законодавства про працю, ознайомлення найманих 

працівників стосовно їхніх прав та позбавлення соціальних гарантій в разі 

неофіційного працевлаштування. За звітний період відвідано більше 80 

суб’єктів господарювання. Створено комісію та робочу групу з легалізації 

виплат заробітної плати та зайнятості населення. Забезпечено роботу зазначеної 

комісії.  

 

1.4 Стан розвитку інфраструктури за 9 місяців 2018 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 

в Білорусь, Росію. Залізнична станція „Пирятин“, крім функції 

пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувально-

розвантажувальну дільницю. 

Транспортна мережа автомобільних доріг загального користування 

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

покриттям – 32,0%.  

  

Таблиця 4. Структура дорожньої мережі 

Назва показника м.Пирятин,  

п.м. 

 

Сільські населені 

пункти, п.м. 

Разом, 

п.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%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
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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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 96,0% (не 

охоплено 675 осіб, мешканців сіл Замостище, Ївженки, Олександрівка, 

Могилівщина, Рівне). На основних маршрутах задіяно 7  одиниць 

автотранспорту. Цього року вирішено проблемне питання щодо маршруту по 

вул. Гагаріна. За 9 місяців 2018 року перевізникам відшкодовано з бюджету 

міської ОТГ за автобусні перевезення окремих пільгових категорій громадян 

91,6 тис.грн, приміській залізниці – 75,0 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 2018 року проведено поточний та капітальний 

ремонт дорожнього покриття на площі близько 20,0 тис. кв.м. Вартість 

проведених робіт становить 10 247,2 тис.грн (з них поточний ремонт – 8 098,9 

тис.грн, капітальний – 2 148,2 тис.грн, з яких 955,9 тис.грн – кошти субвенції з 

державного бюджету на розвиток інфраструктури). 

         Капітальний ремонт проведено по вул.Гагаріна та продовження 

вул.Соборна (до вул.Водостічна), Пушкіна (від вул.Січових Стрільців до 

дороги на Острів Масальський). За рахунок соціального партнерства з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ та ТОВ „Альтком“ проведено ремонт дорожнього 

покриття по вул.Європейська на площі 2 500 кв.м. 

З метою створення доступних та безпечних умов в місті розпочато роботу 

по облаштуванню тротуарів, а саме: по вул. Соборна (біля ж/д  переїзду), 

тротуар з мощенням плиткою по вул. Соборна, 14 та по вул. Аврущенка (біля 

ЦРЛ).  

        Проведено реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням LED-

технологій на 26 вулицях. Загальна протяжність мереж становить 14 549 м, 

кількість світильників – 250, вартість робіт – 1 375,3 тис.грн.   

 З метою розвитку інфраструктури міста реалізується проект „Зелене 

світло для велоруху в громадах“ у партнерстві з програмою „U-LEAD з 

Європою“ та ГО „Асоціація велосипедистів Києва“. В рамках проекту 

напрацьовано Концепцію розвитку велосипедного руху в ОТГ та пропозиції 

щодо створення велодоріжок в місті.  

Станом на 01.10.2018: 
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відстоток забезпеченості вуличної мережі нічним освітленням становить - 

80%, 

відсоток вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального та 

поточного ремонтів - 85%, 

відсоток тротуарів, які потребують поліпшення - 90%. 
 

1.4.2 Економіка і підприємництво 
 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області 

станом на 01.10.2018 кількість СГД - юридичних осіб, зазначених в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по 

населених пунктах громади, становить 280. Упродовж січня-вересня 2018 року 

створено 5 нових підприємств, сферою діяльності яких є – сільське 

господарство та різноманітні послуги. 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 01.10.2018 року на обліку в управлінні економіки виконкому 

міської ради перебуває (оціночно) 702 фізичних осіб-підприємців. Упродовж 

січня-вересня 2018 року зареєстрували діяльність 113 осіб, ліквідували – 104 

особи.  

З метою сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки громади 

розроблено План місцевого економічного розвитку, який перекладено на 

англійську мову та направлено розгляд міжнародних експертів проекту „Мери 

за економічне зростання“. 

В рамках сприяння залученню інвестицій в економіку громади за 

допомогою українсько-канадського проекту ПРОМІС розроблено 

інвестиційний паспорт Пирятинської ОТГ,  

взято участь в обласному конкурсі інвестиційних проектів „Горизонти 

Полтавщини“, розробники інвестиційного проекту „Розвиток альтернативної 

енергетики в Пирятинській міській ОТГ“ провідний спеціаліст управління 

економіки Крагель Є.М. та директор ПП „Калиновомостівське“ Зубенко А.І. 

отримали друге місто та грошову винагороду від обласної ради в сумі 7,0 

тис.грн. 

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 

стані припинення діяльності або банкрутства. Чисельність працюючих в галузі 

з початку року скоротилась на 40 осіб і складає 993 осіб. 

Таблиця 5. Обсяг реалізації промислової продукції 
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№ 

з/п 

Найменування 

підприємства, 

місцезнаходження 

Кількість 

працюючих 

Обсяг реалізації промислової 

продукції,   тис. грн 

Січень- 

вересень 

2018 р. 

Січень- 

вересень 

2017 р. 

Темп 

росту, % 01.10.

2018 

01.01. 

2018 

1. 1 ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“: м. Пирятин, 

вул. Сумська, 1 

691 694 957557,70 

 

954076,40 

 

100,36 

 

2. 8 Філія ДП „Державна 

продовольчо-зернова 

корпорація України 

„Пирятинський КХП“: 

м.Пирятин, вул.Соборна, 

52 

92 92 * * * 

3. 9 ТОВ 

„Сільськогосподарське 

підприємство 

комбікормовий завод“: 

м.Пирятин, 

вул.Урожайна, 12 

43 

 

 

 

104 * * * 

4. 1

0 

Пирятинський філіал 

ТОВ „Баришівська 

зернова компанія“ 

63 60 * * * 

5. 1

1 

ТОВ „Пирятиндрев“: 

м.Пирятин, 

вул.Аврущенка, 55 

25 

 

28 1993,57 

 

2892,00 

 

68,93 

 

6. 1

2 

УВП УТОС: м. Пирятин, 

вул.Єлени, 12 

18 

 

20 587,95 

 

583,34 

 

100,79 

 

7. 1

3 

ТОВ „Оріон“: 

м.Пирятин, 

вул.Веселкова, 84А 

12 11 1322,20 

 

1047,70 

 

126,20 

 

8. 1

4 

ТОВ „ВК Будагромаш“: 

м.Київ, вул.Генерала 

Наумова, 48-А 

49 24 * * * 

 РАЗОМ 993 1033 961461,42 958599,44 100,03 
* - інформація конфіденційна 

 

Упродовж 9 місяців 2018 року років обсяг реалізації промислової 

продукції не збільшився у порівнянні до 9 місяців 2017 року і склав 961,5 

млн.грн. В перерахунку на одну особу населення цей показник становить 56834 

грн. В загальнообласному показнику питома вага місцевих промислових  

підприємств становить 1-2%. 

Діаграма 1. Обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на одну 

особу населення 
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В розрізі підприємств збільшили обсяги реалізації промислової продукції 

ТОВ „Пирятинський сир завод“ (100,4%), ТОВ „Оріон“ (126,2%), УВП УТОС 

(100,8%). ТОВ „Пирятиндрев“ скорочено обсяги реалізації на 31,1%. 

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 15 видів сирів. Обсяг реалізованої продукції у 

січні-вересні 2018 року залишився майже на рівні попереднього року і 

становить 957,6 млн.грн. Необхідно зазначити, що на експорт відвантажується 

майже половина виробленої продукції.  

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 

компанія“ на теренах громади сконцентровано значний елеваторний потенціал 

(141,3 тис.тон 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 „Пирятинагрокон-

серв“ та ТОВ „Агрокон“. 

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

10.04.2018 стосовно цього підприємства порушено справу про банкрутство. 
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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 01.10.2018 року у рослинницької галузі  зайняті 18 СГД. 

Усього в обробітку перебуває 4062,0 га земель сільськогосподарського 

призначення, з них лише 3% 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. 

У тваринництві на утриманні закладів соціальної сфери та підприємств 

малого бізнесу знаходиться 300 голів свиней та 30 корів, решта потреби 

населення у мʼясопродуктах виробляється у приватних домогосподарствах або 

завозиться з інших регіонів.  

Спеціалізованим підприємством за 9 місяців 2018 року проінкубовано та 

реалізовано 425,0 тис.голів курчат (на 279,0 тис.грн.), качок (на 90,0 тис.грн.) та 

гусей (на 56,0 тис.грн.). 

Бджільництво зосереджено переважно у приватних домогосподарствах. 

Станом на 01.10.2018 у громаді утримувалось 630 бджолосімей, які виробляють 

в середньому 15,75 тон меду на рік. 

На базі Пирятинського іподрому створено племінний репродуктор та 

тренувальний центр рисистого конярства, станом на 01.10.2018 року 

утримується 104 голів коней порід: орловський рисак, російський рисак, 

американський (стандартбредний) рисак та арабська чистокровна.  

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“), 34 

заклади ресторанного господарства; 205 торгівельних об’єктів з реалізації 

продовольчих, непродовольчих та змішаних груп товарів; 2 обʼєкти у сфері 

спорту і туризму, 2 приватні стоматологічні кабінети; 40 об’єктів з надання 

послуг 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 
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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 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів (ФОП Яременко О.О. та ФОП 

Маслак О.В.); 2 цехи з виробництва макаронних виробів (ФОП Негодяєв С.В., 

ФОП Тарасенко О.М.). 

На підставі оціночних характеристик упродовж 1 півріччя 2018 року 

обсяги роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі становили 

138,8 млн.грн., обсяги послуг – 13,3 млн.грн., що в порівняних цінах відповідно 

на 0,1% більше та на 24,0% менше ніж за 1 півріччя 2017 року (індекс інфляції 

за 2017 рік – 113,7). 

 

Діаграма 2. Показники діяльності підприємств торгівлі та послуг 

 

 
 

Упродовж січня-вересня 2018 року виконувалась Комплексна програма 

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

на веб-сайті міської ради створено вікно „До уваги бізнесу“, яке містить 

інформацію про цінову ситуацію на ринках громади, вільні обʼєкти нерухомості 

комунальної власності, відомості з питань ведення бізнесу;  

проведено 2 зустрічі міського голови із представниками бізнесу у форматі 

„Ранкова кава з мером“;  
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проведено конкурс „Кращий підприємець-2018“, відзнаки та грошові 

винагороди (10,0 тис.грн.) вручені шести номінантам під час святкування Дня 

міста. 

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. 

Аналіз показників виконання фінансових планів комунальних 

підприємств свідчить, що план по доходам у 1 півріччі 2018 року не виконано. 

Так, загальна сума доходів склала 9771,2 тис.грн., що на 232,3 тис.грн або на 

2,3% менше ніж передбачено планом. На загальний показник вплинуло 

невиконання доходної частини фінансового плану усіма підприємствами, окрім 

КП„Райдуга“: КП „Пирятинський водоканал“ (-87,3 тис.грн), КП „Каштан“ (-

117,6 тис.грн), Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд (-28,3 

тис.грн), КП „Готель „Пирятин“ (-48,4 тис.грн). Перевищено план по доходам  

КП „Райдуга (+14,7 тис.грн). 

По видатковій частині фінансових планів комунальних підприємств 

досягнуто економії в сумі 217,9 тис.грн., яка склала 8995,6 тис.грн. Зниження 

показників планової собівартості пояснюється скороченням матеріальних та 

загальновиробничих витрат більшості комунальних підприємств. Разом з тим, 

по причині зростання закупівельної вартості матеріальних активів допущено 

перевитрату планової собівартості КП „Райдуга“ (+45,9 тис.грн).  

Фінансовий результат діяльності підприємств у 1 півріччі 2018 року 

позитивний і склав 773,9 тис.грн. З незначними збитками спрацювало лише КП 

„Райдуга“ (-3,6 тис.грн). Усього сплачено податків і платежів до бюджетів усіх 

рівнів 3049,7 тис.грн, у тому числі до міського бюджету – 728,1 тис.грн. 

Інвестовано в основні засоби комунальної сфери за рахунок усіх джерел 

фінансування 1,6 млн. грн. 

Чисельність працюючих в житлово-комунальному господарстві станом на 

01.07.2018 року зменшилась в порівнянні до аналогічної дати минулого року на 

3 особи і склала 117 осіб.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника житлово-

комунальної сфери за січень-червень 2018 року коливається в залежності від 

підприємства від 3,7 тис.грн. до 5,7 тис.грн. В середньому по галузі рівень 

заробітної плати становить 5,3 тис.грн на одного працівника, і є нижчим, ніж в 

середньому по громаді (6,2 тис.грн.).   
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На покращення матеріально-технічної бази підприємств за 9 місяців 2018 

року витрачено 2094,3 тис.грн. Так, КП „Пирятинський водоканал“ за власні 

кошти придбано компʼютерну техніку (20,9 тис.грн), здійснено ремонт 

будівель, споруд, спеціалізованої техніки замінено меблі (245,3 тис.грн.), 

покращена якість послуг з водопостачання (353,3 тис.грн.). КП 

„Госпрозрахункові очисні споруди“ за власні кошти відремонтовані основні 

засоби (65,7 тис.грн.). КП „Каштан“ з балансу міської ради передана мережа 

вуличного освітлення ( 1303,5 тис.грн.). КП „Готель „Пирятин“ за власні кошти 

здійснено заміну вікон, переобладнення побутової кімнати у душову (59,9 

тис.грн.). 

З метою розвитку житлово-комунального господарства Пирятинської 

ОТГ, створення комфортних умов проживання та вирішення проблемних 

питань у сфері водовідведення розроблено та проведено експертизу 2 робочих 

проектів: реконструкція мережі водовідведення по вул.Січових Стрільців від 

КНС 1 до КНС 2 та реконструкція мережі водовідведення у Мікромістечку. 

Завершується підготовка проекту з будівництва напірного колектору в районі 

Завокзалля.  

Очікуване фінансування зазначених проектів – кошти обласного 

екологічного фонду та державного бюджету. Крім того, поданий на 

фінансування до обласної Програми „Питна вода Полтавщини на 2019 рік“ 

проект по будівництву артезіанської свердловини для водогосподарських 

потреб жителів м.Пирятин. 

Реалізується швейцарсько-український проект  DESPRO по забезпеченню 

якісного водопостачання в населених пунктах Пирятинської ОТГ. Проведено 

анкетування жителів міста щодо пріоритетів розвитку послуг водопостачання, 

зустрічі з жителями с. Калинів Міст за участю експертів щодо планування 

розширення водомереж села. Розпочато розробку Стратегії розвитку послуги з 

централізованого водопостачання на території Пирятинської ОТГ.   

В рамках реформування житлово-комунальної сфери забезпечено 

сприяння розвитку 11 ОСББ. З метою підтримки матеріально-технічної бази 

ОССБ за адресою: вул.Цибаня,6 виділено кошти в сумі 11,8 тис.грн для 

придбання фекально-дренажних насосів КНС.  

 

1.4.4. Енергозбереження 
 

В умовах постійного зростання тарифів на енергоносії прийнято рішення 

щодо зменшення споживання енергетичних ресурсів та зменшення викидів 

вуглекислого газу в навколишнє середовище. З цієї метою в громаді 

запроваджено систему енергоменеджменту, при цьому напрями 

енергоефективності і енергозбереження визнані пріоритетними. 

 За підтримки проекту „Реформа на сході України“ та в рамках проекту 

„Smart Пирятин“ впроваджено автоматизовану інформаційну систему 

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

будівель та щоденний збір інформації про використання всіх видів 
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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. Зокрема, вдалося визначити реальний 

обсяг споживання енергоресурсів об’єктами комунальної власності та 

заощадити з початку 2018 року обсяги споживання електричної енергії по 

відношенню до базового рівня майже на 30 %.  

Упродовж січня-вересня 2018 року були реалізовані заходи з 

енергозбереження: проведено капітальний ремонт покрівлі із утепленням в 

Центрі дитячої та юнацької творчості (1 млн. грн.), утеплено фасад 

мінеральною ватою товщиною 120 мм в  ДНЗ „Сонечко“ (1,4 млн. грн.), 

реконструйовано покрівлю із утепленням горищного перекриття в опорному 

закладі Пирятинської ЗОШ I-III ступенів (2,1 млн.грн.) 

Окрім цього, реалізовано програму „Енергоефективність та 

енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської ОТГ на 2018 рік“: 

здійснено заміну котла та модернізовано систему опалення в харчоблоці ДНЗ 

„Червона шапочка“, проведено заміну ламп розжарювання та люмінесцентних 

ламп на світлодіодні в дошкільних навчальних закладах „Ромашка“, „Червона 

шапочка“ та Пирятинській школі естетичного виховання, замінено дверні блоки 

центрального входу ДНЗ „Червона шапочка“ на металеві із утеплювачем та 

доводчиками, встановлено на даному об’єкті тамбур із металопластикової 

конструкції. В рамках виконання заходів програми також придбано обладнання 

для проведення експрес енергоаудитів: люксметр, пірометр, логер вологості та 

вуглекислого газу. 

Це лише перші 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 системи 

енергетичного менеджменту маємо на меті отримати економічний, соціальний, 

технічний та екологічні ефект. 
 

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

пересувних джерел забруднення – 20,6 тис.т, у тому числі діоксіду вуглецю – 

19,1 тис.т.  

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 ОТГ протікають дві річки: середня Удай (31 км) 

та  мала річка Перевод (4 км.). Завершується перший етап проектування 

„Екологічне поліпшення з водності р.Удай“ в частині проведення геодезичних 

вимірювань місцевості русла річки в районі м.Пирятин та села Заріччя. 

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.  

На території 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 2017 рік з населених пунктів ОТГ становить 

32 тис. м
2.
 Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди проводять збір та 

очистку рідких стоків, середньо добовий скид становить до 2 тис.м
2
. Ведеться 

реконструкція існуючого сміттєзвалища під полігон твердих побутових 

відходів в 2018 році виділено 7 млн.грн з бюджету отг та 11 млн.грн. з 

обласного бюджету. 

Впродовж звітного періоду в рамках реалізації проекту 

міжмуніципального співробітництва з ТПВ в місті Пирятин та селах ОТГ 

облаштовано 9 контейнерних майданчиків, а також встановлено 9 баків для 

збору пластикової пляшки з метою виконання Закону України „Про відходи“. 

Розширено мережу збору ТПВ у сільських населених пунктах рад-партнерів. 

Крім того, ведеться розробка схеми санітарної очистки міста, на яку виділено 

140 тисяч грн. (на першому етапі здійснено збір даних, розпочато другий етап). 

Пріоритетні завдання: 

- завершення реконструкції полігону твердих побутових відходів та 

налагодження повноцінного сортування сміття; 

- скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти та викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- збереження флори і фауни; 

- покращення умов життєдіяльності населення. 
 

1.4.6. Туризм і рекреація 
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На теренах громади представлені такі види рекреаційної діяльності, як 

активний, пізнавальний види туризму, розваги та відпочинок. 

На протязі багатовікового розвитку міста Пирятин та приєднаних сіл 

накопичено багато історико-культурних та природних памʼяток, які є цікавими 

для любителів активного відпочинку. 

На території громади станом на 01.10.2018 року знаходяться: 

памʼяток культурної спадщини – 54, 

з них: 

археології – 1, 

історії – 29, 

містобудування та архітектури – 19, 

монументального мистецтва – 2, 

садово-паркового мистецтва – 2., 

обʼєктів культурної спадщини національного значення – 1. 

Запроваджено три туристичних маршрути. На базі Пирятинського 

народного краєзнавчого музею функціонує туристичний маршрут „Славетна 

Пирятинщина“, який  розпочинається з народного краєзнавчого музею і 

включає відвідування 10 обʼєктів. На базі Національного природного парку 

„Пирятинський“ розроблені екологічна стежка „Острів Масальський“ та 

екотуристичний маршрут „Мальовничі краєвиди Пирятинщини“. 

Найбільш цікавою природною пам’яткою є лісопарк „Острів 

Масальський“ площею 47 гектарів. Землевласником є ДП „Пирятинський 

лісгосп“. Острів омивається річкою Удай, має естетичне, природоохоронне та 

водоохоронне значення. Для кращого відпочинку облаштовано пляж та місце 

для заняття фізичними вправами.  

Упродовж січня-вересня 2018 року на реалізацію заходів Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ спрямовано 6,3 

тис.грн. В рамках програми на території ботанічної пам’ятки природи 

„Лісопарк „Острів Масальський“ відкрито екоклас „Смарагд“ – місце для 

проведення занять літніх шкіл, екопросвітницьких лекцій та інших 

природоохоронних заходів. Розроблено карту для туриста „Національний 

природний парк „Пирятинський“.  

На території громади розвинені ремесла – кераміка, ковальська справа, 

писанкарство, різьбярство, плетіння виробів з бісеру (прикрас), плетіння з 

соломки, різні види вишивки, мережива, художнього вʼязання. Збереження цих 

видів народної творчості, відновлення загублених ремесл, є досить важливим з 

точки зору розвитку пізнавального аспекту туристичної діяльності. 

З бюджету міської ОТГ щорічно фінансується Програма культурно-

мистецьких заходів, якою передбачено проведення близько 70 культурно-

масових заходів на рік. Найбільш значимі свята і фестивалі залучають велику 

кількість туристів і гостей міста. 

Для зручності мешканців та гостей  громади у притрасовій зоні 

функціонує 22 ресторанних заклади. Вдале географічне розташування сприяє 

розвитку придорожнього сервісу, і є фактором залучення досить великої 
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кількості транзитних пасажирів. Такий центр комплексного обслуговування 

популяризує громаду на регіональному та державному рівнях. Усього мережа 

придорожнього сервісу налічує 13 АЗС, 3 АГНКС, 16 магазинів і торгівельних 

павільйонів, 2 торгово-розважальні комплекси, 9 закладів громадського 

харчування, міні-готель, пункт обміну валюти, СТО, ремонтна майстерня, 2 

автостанції для міжміських пасажирських перевезень, майданчик для 

паркування великогабаритних транспортних засобів. Більшість закладів 

харчування та послуг у сфері відпочинку мають доступ до мережі Інтернет (WI-

FY). 

 
 

1.4.7 Освіта 
 

Мережа закладів освіти налічує 13 закладів, з них: 

- 7 закладів дошкільної освіти (577 вихованців),  

- 3 заклади загальної середньої освіти та 2 філії (2012 учнів), 

- 3 заклади позашкільної освіти (1125 вихованців).  

Усі заклади дошкільної освіти належать комунальній власності громади: 

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

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

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

01.10.2018 становить 577 дітей. Функціонує 25 груп, з них: 5 груп раннього віку 

та 20 груп дошкільного віку. Освітній процес забезпечують 59 педагогічних 

працівників, з них - 37 з вищою освітою, 22 – з незакінченою вищою.  

Для формування особистості дошкільника у закладах дошкільної освіти 

покращено умови. Поновлено меблі, посуд, електротовари, постільну білизну 

тощо. Проведено ремонт ясельної групи ЗДО „Берізка“ з улаштуванням 

кабінету медичної сестри, відремонтовано систему електропостачання ЗДО 

„Пролісок“, теплотрасу Олександрівського ЗДО, на даний час проводиться 

капітальний ремонт ЗДО ,,Сонечко“ (утеплення зовнішніх стін будівлі, ремонт 

харчоблоку), реконструкція веранди ЗДО „Пролісок“.  

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої 

освіти у 2018-2019 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 01.10.2018 в закладах навчається 2012 

учнів, середня ноповнюваність класів - 18,4, навчальний процес забезпечують 

197 педагогічних працівників.  

         

Таблиця 6. Інформація про завантаженість закладів освіти 

 
Школи Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Середня 

наповнюваність 

класів 

Пирятинський ліцей  33 799 24,2 
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Філія Пирятинського ліцею 9 140 15,6 

Пирятинська ЗШ І-ІІІ ст. 

№4 

22 567 25,8 

Опорний заклад 

Пирятинська ЗШ І-ІІІ ст. 

№6 

23 490 21,3 

Олександрівська філія 

Опорного закладу 

Пирятинської зш ЗШ І ст. 

3 16 5,3 

Всього 90 2012 18,4 

 

У цьому році завершено процес створення опорних закладів та їх філій, 

сформовано єдиний освітній округ. Надано автономію закладам освіти, в т.ч. 

фінансову.  

Забезпечено доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, відкрито 6 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається 9 

дітей з особливими освітніми потребами, організовано індивідуальне навчання 

для 5 учнів 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 вересня цього року розпочав діяльність інклюзивно-ресурсний 

центр.  

Запроваджено нову модель надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам. 18 січня цього 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 проекту „Мости партнерства задля 

розвитку місцевих громад“. 

Збільшено на 13 % кількість учнів, для яких організоване гаряче 

харчування (2018 р. - 85 % , 2017 р. - 72%). Поліпшено санітарно-гігієнічні 

умови харчоблоку Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6. 

100-відсотково забезпечено підвезенням до місця навчання і додому 257 

учнів, що на 46 учнів більше від минулого року.  

Проведено організаційні заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей і 

підлітків влітку 2018 року. У таборах відпочинку з денним перебуванням 

оздоровилось 666 дітей, що на 112 дітей більше від минулого року, в 

оздоровчих таборах області -  90 дітей (на 17 дітей більше від 2017 року), за 

межами області – 25 дітей (у минулому році – 4). 

Вжито заходів щодо підвищення комфортності  закладів освіти. 

Завершено заміну вікон дверей на металопластикові у всіх закладах освіти. 

Облаштувано відмостки приміщень комунальних закладів. Проведено поточний 
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ремонт частини покрівлі приміщення колишньої Калиновомостівської школи. 

Завершується ремонт покрівлі (1 черга) Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ 

ст. № 6. Облаштовано дитячий ігровий майданчик у Пирятинській зш І-ІІІ ст. № 

4 у результаті реалізації громадського бюджету, проведено капітальний ремонт 

спортивного залу школи № 4 (балконне приміщення, туалетна кімната, 

роздягальні, тренерська кімната, гідроізоляція зовнішньої частини цокольної 

частини приміщення), завершується реконструкція мережі водовідведення із 

влаштуванням каналізаційно-напірної станції в школі № 4, будівництво 

спортивного майданчика з глядацькою залою та зоною для запасних гравців на 

території Пирятинського ліцею.   

Запроваджено сучасні дизайнерські підходи до оформлення навчальних 

кімнат для учнів 1 класів, коридорів, облаштовано навчальні осередки. 

Позашкільна освіта представлена Пирятинською дитячо-юнацькою 

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

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

виховується 1125 дітей. 

У Пирятинській ДЮСШ функціонують секції: баскетболу, футболу, 

легкої атлетики, боротьби сумо та греко-римської боротьби. Упродовж 2017-

2018 років в закладі навчається 435 учнів. Станом на 01.10.2018 працювало 14 

тренерів-викладачів, з них штатних - 9. Заняття проводилися у 30 навчально-

тренувальних групах. Рівень спортивної майстерності щорічно зростає. За рік 

підготовлено більше 286 переможців та призерів обласних змагань. 

У Пирятинській СЮТ навчається 255 учнів, працює 6 педпрацівників, 

відкрито 17 гурткових груп. 

У Пирятинському ЦДЮТ станом на 01.10.2018 навчається 435 учнів, 

працювало 13 педагогічних працівників, із них 10 – основних працівників та 3 – 

сумісники. Функціонує 26 гурткових груп та  19 гуртків за найменуванням. 

У січні-вересні 2018 року проведено капітальні та поточні ремонти 

закладів освіти на суму 3340,4 тис. грн., покращено матеріально-технічну базу 

на суму 1646,9 тис. грн., усього витрачено на зазначені цілі 4989,3 тис.грн.   

 

Таблиця 7. Фінансування закладів освіти у січні-вересні 2018 року  

 
Напрями 

фінансування 

Види робіт Сума, 

тис.грн 

Види робіт Сума, 

тис.грн 

Д о ш к і л ь н а    о с в і т а 

 

Назва закладу Капітальні та поточні ремонти  

- 1126,5 тис. грн. 

Покращення матеріально-технічної 

бази  - 446,9 тис.грн 

Пирятин-ський 

ДНЗ ,,Берізка“ 

ремонт кабінету 

медичної сестри  

132,2 Придбано посуд, меблі, 

котли опалювальні, 

електротовари, 

постільна білизна 

 

 

становлення витяжної 

системи 

8,6 

ремонт системи 

електропостачання  

2,5 

проект ,,Реконструкція 

яслів ДНЗ ,,Берізка“ 

15,4 
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реконструкція яслів 

ДНЗ ,,Берізка“ 

204,2 

Разом: 362,9 

Пирятин-ський 

ДНЗ ,,Пролісок“ 

ремонт системи 

електропостачання 

 

93,3 

Разом: 93,3 

Пирятин-ський 

ДНЗ ,,Сонечко“ 

капітальний ремонт – 

заміна вікон і дверей  

392,4  

капітальний ремонт 

харчоблоку 

164,3 

Разом: 556,7 

Пирятин-ський 

ДНЗ ,,Червона 

шапочка“ 

ремонт системи 

опалення  

40,5 

ремонт харчоблоку  44,6 

Разом: 85,1 

Олександрів-

ський ДНЗ 

,,Ромашка“ 

ремонт теплотраси  28,5 

Разом: 28,5   

З а г а л ь н а   с е р е д н я    о с в і т а 

Найменування 

закладів 

Капітальні та поточні ремонти  

– 2213,9 тис.грн. 

Покращення матеріально-технічної 

бази - 1200,0 тис.грн 

Пирятин-ський 

ліцей 

заміна вікон  601,1 дошки 26,3 

відмостка  190,0 фен настінний 10,3 

двері, вікна пластикові  12,3 

вентиляція для їдальні  34,4 

осушувачі 58,1 

натяжні стелі 30,0 

меблі  30,0 

  

лінолеум  23,0 

ворота, секції  10,0 

миючі засоби , 

господарчі товари 

12,5 

82,0 

грати на вікна 5,0 

Електротовари, лампи  21,4 

15,0 

Разом: 855,5 Разом: 305,9 

Філія Пирятин-

ського ліцею 

заміна вікон; поточний 

ремонт закладу; 

часткова заміна 

електропроводки 

 дошка коркова; 

дошка маркерна; 

настільні ігри для дітей; 

спортивний інвентар. 

 

 

Разом: 103,7 Разом: 77,5 
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Пирятинська 

ЗШ I-III  

ст.№ 4 

заміна вікон 

(Європейська,2)  

219,6 електричний лічильник; 

мʼясорубка; 

вогнегасники (25 шт.); 

розвиваюча світлова 

пісочниця; 

дитячий майданчик; 

бензокоса; 

комплекти пуфів 

(40шт.); 

витяжка. 

 

 

 

 

 

 

 

поточний ремонт 

компʼютерних класів  

118,3 

поточний ремонт холу  95,0 

 заміна вікон 

(Соборна,38) 

126,5 

поточний ремонт 

приміщення майстерні  

15,1 

поточний ремонт 

приміщення 

школи(оздоблення стін 

декоративною 

штукатуркою)  

6,0 

поточний ремонт 

приміщення школи  

70,5 

ремонт автобуса  43,0 

спортивного залу  255,0 

ремонт вимощення  18,5 

Разом:  967,5 Разом: 210,9 

Опорний заклад 

Пирятинська 

ЗШ I-III 

ст.№ 6 

ремонт вхідного 

коридору  

12,9   

ремонт харчоблоку  198,9 

заміна секцій паркану  

 

3,2 

 заміна модуля газової 

модульної котельні  

5,2 

відремонтовано стіну в 

класі  

2,3 

відмостка 52,5 

ремонт бігових доріжок 

на шкільному стадіоні   

12,2 

Разом: 287,2 Разом: 605,7 

 

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“. У вільний час до послуг студентів курси вивчення іноземних мов, 

автошкола. Станом на 01.09.2018 в закладі навчається 54 студенти, 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:  
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 - Пирятинський краєзнавчий музей;  

 - Пирятинська школа естетичного виховання;  

 - Калиновомостівський сільський Будинок культури;  

 - Олександрівський сільський клуб;  

 - 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. 

В Школі естетичного виховання  навчається 350 учнів та працюють 32 

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. 

За 9 місяців 2018 року проведено 510 культурно – мистецьких заходів, які 

відвідало 26 970 осіб. На проведення заходів використано 172 970 грн.  

Книжковий фонд сільських бібліотек збільшився за 9 місяців 2018 року 

на 69 екз. (на суму 6877 грн.) і становить 16063 екз., у тому числі в 

с.Олександрівка – 6659 екз; в с.Калинів Міст – 9404 екз. Обидві бібліотеки 

забезпечені комп’ютерною технікою, а Олександрівська – підключена до 

мережі інтернет. 

З метою розвитку культурного простору покращена матеріально – 

технічна база закладів культури, а саме:  

1. Проведено ремонтні роботи на загальну суму 340 тис. грн. :  

 - в Олександрівському сільському клубі (ремонт глядацького залу та 

кімнати для гурткової роботи);  

 - в Пирятинській школі естетичного виховання (поточні ремонти класних 

кімнат, заміна плитки в коридорі, заміна паркану);  

 - в Пирятинському краєзнавчому музеї (ремонт кімнати).  

2. Придбано товарів, матеріалів та послуг на суму 98 тис. грн.:  

 - в Пирятинській школі естетичного виховання (аудіоінтерфейс, 

комп’ютерні колонки, табуретки, гітари, парти, шкільна дошка, гіпсові фігури);  

 - забезпечено підписку періодичних видань для сільських бібліотек;  

 - Пирятинському краєзнавчому музею придбано виставкові вітрини.  
 

1.4.9 Охорона здоровʼя 
 

Для обслуговування жителів громади функціонують Пирятинська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини та два фельдшерсько – 

акушерські пункти сіл Олександрівка і Калинів Міст, що входять до КП 

„Пирятинський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради.   
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З метою забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині 

первинної медичної допомоги рішенням тридцять п’ятої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання від 2 лютого 2018 року № 69 створено 

комунальне підприємство „Пирятинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської міської ради та затверджено Порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря. Разом з тим, 

зволікання районної ради з прийняттям рішення про передачу приміщення 

установи на баланс міської ради не дає можливості покращити матеріально-

технічну базу та якість послуг.  

Кількість сімейних лікарів станом на 01.10.2018 року – 5 осіб, рівень 

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

2,9, 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 становить 8442, із педіатрами – 2936. 

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 12 відділень: 

поліклінічне, гінекологічне, пологове, терапевтичне, хірургічне, неврологічне, 

інфекційне, педіатричне, приймальне, рентген кабінет, відділення переливання 

крові, реанімація. Ліжковий фонд Пирятинської ЦРЛ становить 120 ліжок.  

Упродовж січня-вересня 2018 року з бюджету міської ОТГ на розвиток 

первинної медичної допомоги спрямовано кошти на оплату оренди житла 

фельдшера Калиновомостівського ФАПу (12,2 тис.грн.), придбано 10 

компʼютерів, 2 ноутбуки, 12 принтерів на суму 228,8 тис.грн. В рамках 

сприяння розвитку екстренної медичної допомоги виділені кошти на придбання 

спецодягу (24,0 тис.грн.), дихально – кисневої апаратури А – ШВЛ/ВВЛ 

„ТМТ36“ (36,0 тис.грн.). З метою забезпечення надання вторинної медичної 

допомоги жителям громади Пирятинській центральній районній лікарні у 2018 

році з бюджету міської ОТГ спрямовані кошти на медичне обслуговування 

участників АТО (20,0 тис.грн), придбання препаратів інсулінозалежним 

громадянам( 90,0 тис.грн.), на поточні видатки у вигляді субвенції – 900,0 

тис.грн. 

 

1.4.10 Фізкультура і спорт 
 

Важливою складовою соціально-економічної політики Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади є розвиток фізичної культури та 

спорту. Станом на 01.10.2018 року функціонують заклади: 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) налічує 4 

спортивні відділення: баскетбол, легка атлетика, футбол, сумо, 

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

Пирятинська районна організація ВФСТ „Колос“ АПК України,  

Пирятинська районна Федерація волейболу,  

Міський шаховий клуб „Дебют“,  
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Футбольний клуб ,,Пирятин“  (юнаки та дорослі); 

спортивно-оздоровчий центр „ATHLETIC“. 

функціонують 3 спортивних зали. 

З метою розвитку галузі реалізуються міські програми: „Розвитку  

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

(упродовж 9 місяців 2018 року освоєно 149 244 грн.) та „Розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2017 рік“ (90 960 грн.). Покращено матеріально-технічну базу 

Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи: придбано теплоакамулятор 

(23,0 тис. грн.), тренажери (74,6 тис. грн.). Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на спортивний майданчик Пирятинського ліцею на загальну 

суму 454,5 тис. грн. І, головним досягненням року, є введення в експлуатацію 

басейну Пирятинського ліцею, який не функціонував більше 20 років. 

З метою відзначення юних спортсменів громади ДЮСШ щорічно 

проводиться  свято „Спортивний зорепад“. Завдяки підтримці галузі вдалося 

досягти високих спортивних результатів у змаганнях різного рівня: 

ІІІ місце з неолімпійських видів спорту серед спортивних шкіл області; 

І місце в чемпіонаті області з легкої атлетики;  

О. Полтавець стала  чемпіонкою України у стрибках у висоту з розбігу з 

результатом 178 см;  

команда відділення сумо на чемпіонаті області зайняла І місце; 

на чемпіонаті України 2 вихованці стали чемпіонами України, 5 срібними 

та 11 бронзовими призерами;  

підготовлено 3 майстри спорту, 2 чемпіони Європи.  

Окрема увага приділяється розвитку масового спорту по місцю 

проживання населення, зокрема дітей та молоді. Упродовж січня-вересня 2018 

року встановлено 1 дитячий майданчик (вул.Спартака, м.Пирятин) та 

комплексний спортивний майданчик на території філії Пирятинського ліцею 

Пирятинської загальноосвітньої школи №1  і станом на 01.10.2018 року на 

території громади наявні близько 20 дитячих та 6 спортивних майданчиків. 

Заходам „Програми облаштування вуличних дитячих майданчиків“ 

передбачено встановлення до кінця року додатково ще 5 майданчиків, витрати 

на придбання обладнання та встановлення здійснюються з обласного бюджету 

в сумі 890,66 тис.грн. Мережа обʼєктів масового спорту поповниться 

майданчиками для занять спортом (2 обʼєкти), змагань з міні-футболу (1), 

настільного тенісу (1), баскетболу (1), для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями (1).   
 

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; 

33 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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8 членів сімей загиблих в період бойових дій та дій, прирівняних до 

таких; 

338 осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

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

151 учасник антитерористичної операції,  

23 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,  

133 багатодітні сім’ї,  

87 сімей з новонародженими дітьми які потребують соціальної 

підтримки. 

Для підтримки зазначених категорій населення розроблено 8 програм, 

станом на 01.10.2018 року на заходи програм, якими охоплено більше 1,0 

тис.осіб спрямовано 1520,5 тис.грн. 

Зокрема, по Програмі соціального захисту населення на 2018 рік 

упродовж січня-вересня 2018 року освоєно – 535,5 тис.грн., 

по Програмі соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік допомога надана 31 особі на 

суму 152,8 тис.грн., 

по Програмі покращення соціального обслуговування найбільш 

вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади осовєно 42,6 

тис.грн., 

по Програмі „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ – 3,5 

тис.грн., 

по Програмі „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів 

війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитеро-

ристичної операції“, на 2018 рік, - 54,5 тис.грн, 

заходами Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 

рік охоплено більше 1,0 тис. осіб, на ці цілі спрямовано – 277,0 тис.грн., 

по Програмі підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік допомога надана 47 особам на суму 58,5 

тис.грн., 

по Програмі забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, 

які мають інвалідність І та ІІ групи на 2017-2018 роки, однієї особі придбана 

квартира. 

Станом на 18.10.2018 на обліку Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (МЦСССДМ) перебувають 23 

сімʼї/особи (у них 33 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах (з 

них 7 сімей виявлено в 2018 році), що проживають на території Пирятинської 
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міської об’єднаної територіальної громади. Послугами фахівців із соціальної 

роботи охоплено 118 сімей, яким надано 221 соціальна послуга. 

Працівниками центру здійснюється робота щодо раннього виявлення 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема за місцем 

проживання здійснена початкова оцінка потреб 51 сімʼї за місцем проживання.  

У Пирятинській ОТГ здійснюється реалізація державної політики у сфері 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, соціального захисту 

неповнолітніх, реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування на сімейне виховання, запобігання дитячій 

бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми. Постійно 

здійснюється значна робота щодо соціальної та психологічної підтримки 

учасників антитерористичної операції, підтримки сімей, насамперед тих, які 

потребують особливої соціальної уваги. У рамках акції „Школярик“ до нового 

навчального року усім учням перших класів (112 дітей) вручено набори 

канцтоварів. З метою популяризації сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у 

вихованні підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї 

проведено заходи з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері, 

„круглі столи“ та інші заходи.  

Влітку на базі закладів загальної середньої освіти працювало 4 табори з 

денним перебуванням, в яких оздоровилась та відпочила 521 дитина, у таборах 

з денним перебуванням на базі закладів позашкільної освіти оздоровилось 145 

дітей. На оздоровлення та відпочинок дітей у таборах з денним перебуванням 

виділено з бюджету міської ради 221,9 тис. грн., кошти батьків - 41,1 тис. грн. 

Завдяки цим коштам вартість харчування становила 27 грн., з них 22 грн. – це 

кошти міської ради та 5 грн. – батьківська доплата.  

Під час роботи таборів були проведені організовані походи, екскурсії, 

працювали мовні табори.  

Програма таборів включала в себе не тільки виховні заходи, бесіди з 

безпеки життєдіяльності, також протягом всієї табірної зміни для зміцнення 

здоров’я дітей проводилися спортивні заходи.  

У таборах області та за її межами оздоровилося 125 дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, 82 дитини – по програмі часткового 

відшкодування вартості путівок та 43 учнів за державні кошти. 

З бюджету Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 

відшкодування частини вартості використано кошти в сумі 180,3 тис. грн., на 

оздоровлення дітей-сиріт– 45,4 тис.грн. 

На літній період у закладах дошкільної освіти на 10 % збільшена вартість 

харчування дітей.  

Разом з тим на неналежному рівні організовано та проведено екскурсійні 

поїздки, гурткова робота для вихованців таборів з денним перебуванням. Також 

закладами загальної середньої освіти недостатньо проводилась інформаційно-

розʼяснювальна робота щодо оздоровлення дітей, які потребують особливої 
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соціальної уваги та підтримки, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в позаміських таборах. 

Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи 

„Центр пробації“ в Полтавській області проводиться соціальна робота з 32 

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

позбавленням волі (з них 12 осіб поставлені на облік в 2018 році) спрямована на 

профілактику асоціальної поведінки, надається інформація з питань 

працевлаштування, отримання державної соціальної допомоги.  

В 2018 році працівниками центру відвідано за місцем проживання - 20 

сімей (35 дітей) сімей з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу 

при народженні дитини, матеріальну допомогу в розмірі 2000,0 грн. отримали 

13 породіль, допомогу медикаментами при пологах в пологовому відділенні 

Пирятинської ЦРЛ -7 породіль на суму 11985,20 грн., картками зі знижками – 

28 сімей з новонародженими дітьми. 

Станом на 17.10.2018 року Пирятинським міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді реалізується Програма соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2018 рік на суму 277010,61 грн. та Програма 

підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2018 рік на суму 57900,0 грн. 

Станом на 01жовтня 2018 року соціальними послугами Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району скористалися 1070 жителів Пирятинської ОТГ. Послуги 

на платній основі отримали 330 громадян. У Територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 

району діють наступні відділення: соціальної допомоги вдома, денного 

перебування, стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

Станом на 01.10.2018 року відділенням денного перебування обслужено 372 

осіб. Завдяки додатково виділеним коштам Пирятинською міською радою в 

сумі 195 000 грн., проведено поточний ремонт приміщення територіального 

центру за адресою: вул. Соборна, 23, м. Пирятин (відділення денного 

перебування). 

Станом на 01.10.2018 року у відділенні стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання перебуває 7 жителів ОТГ. З початку 

року послугу догляд стаціонарний отримали 10 осіб. Станом на 01.10.2018 року 

відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

надано послуги 593 особам. З 01.03.2018 року у с. Вишневе створено віддалене 

робоче місце перукаря.  

Станом на 01.10.2018 року у відділенні соціальної допомоги вдома на 

обслуговуванні знаходиться 249 громадян, з них на платній основі 33 особи. З 

початку 2018 року відділенням обслужено 288 громадян, з них на платній 

основі 43 особи. Всі соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома 

забезпечені новими велосипедами, спецодягом та сумками. 
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1.4.12 Цивільний захист 
 

Згідно із Кодексом цивільного захисту України функціонує Пирятинська 

міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Полтавської області. На території громади розміщено: 1 хімічно-

небезпечний об’єкт, 29 потенційно-небезпечних об’єктів 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 2018 року проведено 5 

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 

ситуацій (не було засідань), які здійснюють оперативне реагування на 

надзвичайні ситуації та події в громаді.  

Упродовж 9 місяців 2018 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 - 24, дорожньо-транспортних пригод – близько 20.  

 

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 

значного розширення переліку послуг, що надаються через ЦНАП, більша 

частина яких делеговані. 

Впродовж січня-вересня 2018 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, 



34 
 

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 у ЦНАПі можна отримати 144 адміністративні та 

муніципальні послуги, а також 14 соціальних у старостатах. 

Загальна кількість послуг, наданих у ЦНАП через адміністраторів станом 

на 01.10.2018 становить 14840, з них:  

виділення одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим 

громадянам-73;  

видача довідки власнику (співвласнику) нерухомого майна (житла) щодо 

прийняття або неприйняття участі в приватизації квартири (одноквартирного 

будинку, кімнати у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку) в житловому фонді-11;  

видача акта обстеження житлово-комунальних умов-119;  

видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою-13;  

видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань -15;  

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки-91;  

видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм 

безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

використання - 2;  

видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями-1;  

видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб-

11; 

видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки-813;  

видача довідки про приватизацію земельної ділянки-37;  

видача довідки про реєстрацію місця проживання фізичних осіб-476;  

видача довідки про склад сім’ї-6654;  

видача довідки про спільне проживання громадян (для пред’явлення в 

управління Пенсійного фонду України) -17;  

видача довідки, яка підтверджує факт проживання з громадянином на 

день його смерті-162;  

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім’ї-15;  

виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу-15; 

виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею витягу-1;  

вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1993 року) 

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку-276;  
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внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з 

видачею витягу-4;  

внесення запису про скасування державної реєстрації прав на нерухоме 

майно-5;  

внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно-282;  

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно-367;  

державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, 

зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань-1 ; 

державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань-1;  

державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру-185;  

державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів-3;  

державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань-14;  

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих х 

документів юридичної особи-9;  

державна реєстрація зміни складу комісії з припинення-2;  

державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно-2;  

державна реєстрація права власності на нерухоме майно-307;  

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця-23;  

державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації-1;  

державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації-2;  

державна реєстрація створення громадського об’єднання-2;  

державна реєстрація створення юридичної особи-4;  

державна реєстрація фізичної особи – підприємця-29;  

довідка про доходи (для  працівників ДНЗ, ЗОШ міської ради)-61;  

зміна назви вулиці-528;  

зняття з реєстрації місця проживання померлої особи -107;  
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зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб-935; 

надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для зміни її цільового 

призначення (або її частини)- 3;  

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту-2;  

надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно-89;  

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку-112;  

надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, перепланування житлового 

будинку та господарських споруд-39;  

надання дозволу на видалення зелених насаджень-23;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки-3;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

городництва (сінокосіння) на правах оренди (землі запасу)-21;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення 

права власності/права оренди (існуючі)-2;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення 

права власності/права оренди (нові гаражі)-21;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку  

господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/права 

оренди (існуючі)-5;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку  

господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/права 

оренди (нові)-31;  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для садівництва з метою оформлення права 

власності/оренди-4; надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)-54;  

надання консультацій громадянам -769;  

надання матеріальної допомоги військовослужбовцям – жителям 

Пирятинської ОТГ, мобілізованим, і особам, що несуть службу за контрактом в 

зоні АТО, та членам їх сімей для часткового відшкодування вартості наданих 

житлово-комунальних послуг-2; 
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надання одноразової грошової допомоги на поховання-14;  

надання разової грошової допомоги на лікування учасникам АТО, які 

отримали поранення під час проходження служби-1;  

оформлення книги домоволодіння-26;  

подовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень 

дитини з багатодітної сім`ї у зв’язку з навчанням-10;  

подовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень 

дитини з багатодітної сім`ї у зв’язку з народженням дитини-3;  

подовження строку дії посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з 

досягненням дитиною 14-річного віку-3;  

постановка на облік дитини для направлення в ДНЗ-136;  

про безоплатну передачу квартири (одноквартирного будинку, кімнати у 

квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) у приватну, 

спільну часткову власність громадян-9;  

про взяття на квартирний облік-7;  

про видачу довідки для проектно-кошторисних документацій на об’єкти, 

на які містобудівні умови і обмеження не надаються-2;  

про видачу довідки для узаконення самовільної забудови-5;  

про видачу довідки про перейменування вулиці-3;  

про видачу довідки щодо проведеного впорядкування адреси житлового 

будинку (нежитлової будівлі)-8;  

про видачу містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки-2;

 про видачу паспорта прив’язки ТС (тимчасової споруди) для провадження 

підприємницької діяльності-3;  

про встановлення режиму роботи торговельних об’єктів, закладів 

ресторанного господарства, аптечних закладів та об’єктів у сфері надання 

побутових послуг-5;  

про заключення (поновлення) договору оренди на земельну ділянку-11; 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва індивідуальних 

гаражів-4;  

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд-2;  

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для ведення садівництва-4;  

про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної/приватної власності -2;  

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)-68;  

про надання довідки-характеристики-8;  

про надання дозволу на встановлення засобів зовнішньої реклами (ІІ 

етап)-1; 

про надання дозволу на реконструкцію об’єкта-9 ; 
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про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу 

(об'єднання) земельних ділянок Пирятинської міської ради, що перебувають в 

комунальній власності-1;  

про надання матеріальної допомоги породіллям, що народжують за 

направленням в Полтавському обласному медичному закладі-9;  

про надання тимчасових дозволів СГД, сільгоспвиробникам та іншим 

господарюючим суб’єктам на розміщення нестаціонарних та транспортних 

засобів для здійснення виносної (виїзної) торгівлі та надання послуг у сфері 

розваг-28; 

про переведення дитини в інший ДНЗ-25;  

про погодження місця розміщення ТС (тимчасової споруди) для 

провадження підприємницької діяльності-2;  

про прийняття в фонд міської ради земельної ділянки та припинення 

договору оренди (сервітуту)-3;  

про присвоєння адреси житловим (нежитловим) приміщенням/земельним 

ділянкам -76;  

про продовження терміну дії дозволу  на розміщення рекламного засобу-

1; 

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази СГД 

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки-2;  

реєстрація місця проживання фізичних осіб-1051. 

З лютого 2018 року ЦНАП Пирятинської міської ради є першою 

платформою Асоціації ОТГ з надання адміністративних послуг та 

міжмуніципального співробітництва, є членом Всеукраїнської асоціації центрів 

надання адміністративних послуг. У червні 2018 року від Полтавської 

облдержадміністрації Центр отримав спеціальну відзнаку „Кращий ЦНАП 

ОТГ“. 

У червні 2018 року підписано Договір про співробітництво 

територіальних громад по реалізації спільного проекту 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 

визначені особи в сільських радах, які будуть виконувати обов’язки 

адміністраторів, затверджені їх посадові обов’язки та підготовлені пакети 

документів для отримання ними 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. В рамках 

реалізації Програми „U-LEAD з Європою“ подано технічне завдання для 

придбання та облаштування меблями і комп’ютерною технікою робочих місць 
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адміністраторів у Каплинцівській, Дейманівській, Великокручанській та 

Харківецькій сільських радах. 

ЦНАП є членом Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг та першою платформою з обміну досвідом Асоціації 

ОТГ. У червні 2018 року від Полтавської облдержадміністрації Центр отримав 

спеціальну відзнаку „Кращий ЦНАП ОТГ“. 

Протягом 2018 року ЦНАП з робочими візитами відвідали: експерти 

соціологічної агенції „ФАМА“, представники Глобинської, Гребінківської, 

Лохвицької ОТГ; керівники ЦНАП Полтавської області; члени правління 

Асоціації малих міст України (АММУ); прендставники Асоціації об’єднаних 

територіальних громад; представники органів виконавчої влади Донецької, 

Луганської, Сумської та Київської обастей; міські, сілські та селищні  голови 

ОТГ; експерти Програми „U-LEAD з Європою“; представники Проекту „Зелене 

світло для велоруху в громадах“.Для популяризації роботи ЦНАП проведено 

ряд екскурсій для учнівської молоді шкіл. 

У червні 2018 року підписано Договір про співробітництво 

територіальних громад по реалізації спільного проекту 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. 

У серпні цього року ЦНАП отримав „Мобільний офіс“, який 

застосовується для організації віддалених робочих місць адміністраторів та 

надання послуг за місцем проживання людям похилого віку, людям з 

інвалідністю та громадянам, які знаходяться на стаціонарному лікуванні.  

У жовтні 2018 року придбано обладнання для видачі ID карток та 

закордонних паспортів. Ведеться робота по встановленню та підключенню 

захищеного каналу зв’язку, відповідного реєстру Державної міграційної 

служби. 

В рамках реалізації Плану дій для підвищення рівня верховенства права 

при наданні адміністративних послуг перелік було доповнено 29 послугами. 

Адміністративні послуги з державної реєстрації права на нерухоме майно 

роз’єднано на 19 окремих послуг та відповідно затверджені інформаційні 

картки. Розроблено дорожні карти послуг: „Будівництво об’єкта нерухомого 

майна та його узаконення“, „Приватизація земельних ділянок, які перебувають 

у користуванні громадян“, „Безоплатна передача квартири у приватну, спільну 

часткову власність громадян“, які розміщені на веб-сайті територіальної 

громади. Систематично на сайті Пирятинської міської ради та FACEBOOK 

розміщуються інформаційні матеріали щодо надання найбільш популярних 

послуг реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, 

отримання витягу з технічної документації, про нормативну грошову оцінку 

земель, вклейки фото в паспорт при досягненні 25- чи 45-ти років, 
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повідомлення про початок будівельних робіт, особливостей припинення 

іпотеки, зміни назви вулиці, послуг Держгеокадастру та земельних питань 

тощо. 

У 2018 році у ЦНАП було облаштовано пункти для голосування 

обласного та бюджету участі ОТГ, які обслуговували адміністратори. 

Працівники ЦНАП беруть участь в реалізації заходів Програми 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“, 

Шведсько-Українського проекту „Місцеве самоврядування та верховенство 

права в Україні“, Плану дій для підвищення рівня верховенства права при 

наданні адміністративних послуг у виконавчому комітеті міської ради. 

В найближчих планах ЦНАП: видача паспортів з електронним носієм та 

закордонних паспортів,  запровадження  порталу „SMART Пирятин“ з 

кабінетом мешканця, налагодження роботи надання адмінпослуг по 

міжмуніципальному співробітництву, розширення та удосконалення спектру 

послуг, налагодження видачі довідок про зареєстрованих осіб до УПСЗН в 

електронному вигляді. 
 

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 2018 

року становить 1200,6 тис. грн. 

Олександрівський старостат поєднує села Олександрівка, Рівне, 

Могилівщина. Станом на 01.10.2018 року тут проживає 480 жителів, з них 211 – 

чоловіки, 269 – жінки. Аналіз вікової структури показує, що 16% жителів 

старостату (76 осіб) становлять особи вікової групи від 0 до 17 років, 31% 

(147осіб) – від 18 до 39 років, 30% (145 осіб) – від 40 до 59 років, 23% (109 осіб) 

– 60 і більше років. Економічно активне населення складає 360 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 місто Центру надання адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської міської ради;  

- 2 магазини продовольчих товарів і 1 кафе;  

-  готель „Дальнобой“ ФОП Рикун А. 21 номерів (49 місць); 

- 1 автозаправна станція;  

- 1 СТО. 

Упродовж січня-вересня 2018 року на території старостату були 

проведені такі роботи: 
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 - поточний ремонт проїзної частини та відновлення тротуару по вул. 

Молодіжна в с. Олександрівка - 199 678,93 грн.;  

 - виготовлення проектно - кошторисної документації з поданням та 

проходженням експертизи робочого проекту будівництва по об’єкту: 

„Реконструкція адмінбудівлі під громадський центр села Олександрівка“ - 32 

371,15 грн.;  

 - поточний ремонт Олександрівського сільського клубу (внутрішні 

роботи) - 194 923,00 грн.;  

 - поточний ремонт теплотраси Олександрівського ДНЗ „Ромашка“ – 28 

502,40 грн.  

До складу Калиновомостівського старостату входять села Калинів 

Міст, Верхоярівка та Замостище. Загальна кількість жителів старостату станом 

на 01.10.2018 року становить 697 жителів. Вікова структура населення 

розподілена наступним чином: 11% жителів старостату (77 ос.) становлять 

особи вікової групи від 0 до 17 років, 33% (232 ос.) – від 18 до 39 років, 28% 

(197 ос.) – від 40 до 59 років, 28% (191 ос.) – 60 і більше років. Економічно 

активно населення складає 523 осіб.  

На території старостату функціонують: 

 - Дошкільний навчальний заклад „Калинка“;  

 - Калиновомостівський сільський будинок культури;  

 - Калиновомостівська сільська бібліотека;  

 - Калиновомостівський фельдшерсько – акушерський пункт;  

 - віддалене робоче місто Центру надання адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської міської ради;  

 - 4 магазини продовольчих товарів. 

Упродовж січня-вересня 2018 року на території старостату були 

проведені такі роботи: 

- поточний ремонт проїзної частини вул. Ватутіна у с. Верхоярівка 

Пирятинського району Полтавської області - 193 366,01 грн.;  

 - поточний ремонт проїзної частини вул. Фестивальна у с. Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області - 147 704,01 грн.;  

 - поточний ремонт проїзної частини вул. Тімірязєва у с. Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області - 64 813,28 грн.;  

 - поточний ремонт проїзної частини вул. Калинова у с. Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області - 21 258,04 грн.;  

 - поточний ремонт вимощення приміщення школи в с.Калинів Міст 

Пирятинської міської ради Полтавської області - 143 497,59 грн; 

 - реконструкція вуличного освітлення в с. Верхоярівка, Пирятинського 

району, Полтавської обл. - 24 858,16 грн.;  

 - поточний ремонт м’якої покрівлі Калиновомостівської школи, с. 

Калинів Міст, вул. Тімірязєва, 14 - 149 615,03 грн. 

 

1.4.15 Картографічні матеріали 
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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 трасфертів) за 9 місяців 2018 року 

становив 139 091,1 тис.грн., що на 9,0% більше, ніж заплановано. Необхідно 

зазначити, що третина бюджету громади (27,7%) наповнюється за рахунок 

дотацій з державного і обласного бюджету. Так, у січні-вересні 2018 року до 

бюджету міської ОТГ надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 38 929,7 

тис.грн.  

  

Діаграма 3. Структура доходної частини бюджету міської ОТГ за 9 

місяців 2018 року 

 
 

 

Доходна частина загального фонду склала 100106,3 тис.грн (вище плану 

на 9,0%), спеціального фонду – 865,1 тис.грн. (вище плану на 86,0%) 

Основними факторами перевиконання стали зростання обсягів виробництва 

товарів, робіт, послуг та їх вартості. Що стосується спеціального фонду, 

перевиконання пов’язане із надходженням коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів від ПІІ „АМІК Україна“. 

 

Діаграма 4. Структура загального фонду бюджету міської ОТГ за 9 

місяців 2018 року, без трансфертів 
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Бюджетоформуючими податками у структурі надходжень до загального 

фонду міського бюджету залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб 

(42,0%), акцизний податок (33,4%), місцеві податки і збори (22,0%). 

 

Діаграма 5. Структура видаткової частини бюджету міської ОТГ за 9 

місяців 2018 року 

 

 
 

Видаткова частина бюджету, без врахування власних надходжень 

бюджетних установ, склала 96060,6 тис.грн, що становить 80,0% від плану. В 

порівнянні до минулого року видатки збільшились Фактично використано на 

20790,9 тис.грн. або на 27,6%. Видаткову частину по загальному фонду 

використано в сумі 83009,2 тис.грн, по спеціальному – 13051,4 тис.грн. 

Аналіз галузевої структури видатків свідчить, що переважна більшість 

коштів спрямовується на фінансування соціально-культурної сфери (70,2%). 

Питома вага галузі державного управління у загальній сумі видатків становить 

10,7%, житлово-комунальної сфери – 12,1%, кошти на будівництво – 6,7%. 

У звітному періоді з бюджету громади направлено міжбюджетних 

трансфертів на суму 20252,1 тис.грн, з них 12773,6 тис.грн. спрямовано на 

фінансування галузі охорони здоров’я, 3289,7 тис.грн. –  соціального захисту, 

екології – 4083,9 тис.грн., безпеки – 70,0 тис.грн., підприємництва – 30,0 

тис.грн., освіти – 4,9 тис.грн. 
 

Прогнозні показники 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік. 
 

 Доходна частина загального фонду бюджету міської ОТГ на 2019 рік 

прогнозується в розмірі 122 194,8 тис. грн., в тому числі: 
 

Назва податку Сума  

(тис. 

грн.) 

Податки та збори 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 40 000,0 
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Акциз 28 000,0 

Плата  за  землю 9 500,0 

Єдиний  податок 8 500,0 

Інші  податки 2 500,0 

Всього доходи загального фонду, без врахування 

міжбюджетних трансфертів 

88 500,0 

Міжбюджетні  трансферти,  що  будуть  надходити    

до  загального  фонду  бюджету  міської  ОТГ  з  державного  бюджету  у  

2019  році 

Базова  дотація 2 462,1 

Освітня  субвенція 28 369,4 

Медична  субвенція  (сума  передбачена до 01 квітня  2019  року) 2 863,3 

Всього  трансфертів 33 694,8 

РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 122 194,8 

 

1.6. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади  
 

Упродовж січня-вересня 2018 року діяли 45 місцевих (регіональних) 

програм, на реалізацію яких в бюджеті міської ОТГ виділено 24 522,1 тис.грн., з 

них станом на 01.10.2018 року фактично використано 16 198,7 тис.грн або 

66,1%. 

 

Таблиця 8.  Рівень виконання місцевих (регіональних) програм станом на 

01.10.2018 року 

 
Напрям дії програми Кількість 

програм 

Обсяг коштів, 

передбачений 

в бюджеті, 

грн 

Фактично 

використано,  

грн 

Рівень 

виконання, % 

Безпека 5 134900 117031,3 86,8 

Державне управління  5 4030050 1534277,4 38,1 

Екологія 1 83930 83930 100,0 

Економіка 3 415000 216970,4 52,3 

ЖКГ 8 14420741 10844135,1 75,2 

Культура 1 315200 260202 82,6 

Освіта 5 1660343 614043,9 37,0 

Охорона здоровʼя 3 213054 207954 97,6 

Соціальний захист 8 1971100 1520527,1 77,1 

Спорт 3 642460 381287 59,3 

Суспільство 3 635300 418378,5 65,9 

Разом:                                            45 24522078 16198736,7  

 

В наслідок реалізації завдань та заходів Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2018 рік вдалося вирішити ряд 
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проблемних питань громади. Разом з тим, частина питань ще потребує 

вирішення, зокрема у сферах: 

Таблиця 9. Перелік проблемних питань для вирішення 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; 

 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. 

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; 

 відсутність велосмуг та велодоріжок; 

 стан місцевих доріг потребує покращення. 

Житлово- КП„Райдуга: 

  низький попит на паперові книги, що пояснюється   
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комунальне 

господарство 

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 очисних споруд (модернізація та 

збільшення потужностей) 

 відсутність в ТОВ „Пирятинський сирзавод“ системи доочистки 

стічних вод збільшує навантаження на очисні споруди. 

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, 

 відсутність ліцензії на виконання капітального ремонту 

призводить до здорожчання собівартості послуг; 

 потребує розширення парку спеціалізованих автомобілів  – 

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

збільшення штату. 

Енергозбереження  занадто великі витрати на утримання котельні в адмінбудівлі та 

ЦНАПі, 

 високі витрати на освітлення закладів освіти внаслідок 

використання енерговитратних  ламп, 

 високі витрати на електроенергію в харчоблоках освітніх 

закладів; 

 за відсутності тепловізора для  теплотехнічне обстеження 

будівель комунальної власності не дає можливості своєчасно 

виявляти місця протікання повітря і води (дефекти швів, 

дефекти віконних блоків і прорізів: неякісне ущільнення стін 

мастикою, наскрізні щілини), інші дефекти, які впливають на 

втрати тепла. 

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 
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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. 

Туризм та 

рекреація 

  відсутність облікової документації на памʼятки культурної 

спадщини; 

 памʼятки культурної спадщини потребують ремонту; 

 слабкий розвиток зеленого туризму; 

 відсутність центру туристичної інформації. 

Освіта  потребують  ремонту харчоблоків Пирятинських ДНЗ 

,,Ромашка“ та ,,Пролісок“, 

 потребують ремонту малий спортивний зал та роздягальні 

Пирятинського ліцею, 

 відсутність внутрішнього туалету в головному корпусі, поганий 

стан дорожнього покриття доріжок, потребують ремонту 

внутрішні сходи на ІІ поверх, потребують заміни двері в класні 

кімнати у Філії Пирятинського ліцею, 

 потребує капітального ремонту дах початкової школи 

Пирятинської ЗШ І-ІІІ ст. № 4, утеплення спортивного залу, 

придбання шкільного автобуса для Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 

4, 

 потребує встановлення паркан з фасаду Опорного закладу 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6, необхідність в заміні труб 

водопостачання, потребують асфальтування бігові доріжки,  

облаштування відмостки, будівництво другої черги даху та 

утеплення фасаду школи, є необхідність у придбанні меблів для 

актової зали та їдальні, потребує поточного ремонту конференц-

зала та фасад Олександрівської філії, 

 потребує реконструкції приміщення басейну під критий 

спортивний манеж, придбання шкільного автобуса на більшу 

кількість місць, поточного ремонту спортивний зал, придбання 

обладнання для кабінетів трудового навчання у Опорному 

закладі Пирятинській  зш І-ІІІ ст. № 6; 

 потребує підтримки обдарована молодь шляхом створення 

системи її морального і матеріального заохочення до навчання; 

 збереження здоровʼя дітей шкільного віку потребує додаткової 

уваги від громади, що потребує організації якісного, 

повноцінного оздоровлення та відпочинку влітку; 

Культура   кадрове забезпечення школи естетичного виховання;  

  необхідність поновлення матеріально – технічної бази школи 

естетичного виховання музичними інструментами;  

 відсутність підключення до мережі інтернет закладу культури 

села Калинів Міст;  

 потреба в ремонті приміщення Калиновомостівського сільського 

Будинку культури;  

  необхідність придбання ноутбуку, принтера, акустичної 

системи та сценічних костюмів для Калиновомостівського 

Будинку культури;  

 завершення ремонту Олександрівського сільського клубу;  

 потреба у придбанні баяна та сценічних костюмів для 

Олександрівського сільського клубу. 

Охорона здоров’я  потребує покращення матеріально-технічна база сільських 
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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. 

Фізкультура і 

спорт 

 недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною діяльність 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 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 
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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 

 відсутність електронної взаємодії з рядом виконавців;  

 відсутність бази по реєстрації малолітніх дітей;  

 невідповідність та відсутність змін у деяких нормативно-

правових актах. 

Розвиток 

сільських 

територій 

Проблеми Олександрівського старостату:  

 відсутність вуличного освітлення в с. Рівне;  

 низький рівень енергозбереження закладів комунальної 

власності (потребують утеплення школа, дитячий садок, 

сільський клуб та ФАП); 

 відсутність санітарних зон та огорож на цвинтарях старостату;  

 низький тиск водонапірної мережі в с. Олександрівка;  

 необхідність у проведенні ремонтних робіт ганку школи в селі 

Олександрівка;  

 потребує облаштування тротуару між вулицями Молодіжна і 

Степова в селі Олександрівка;  

 необхідно облаштувати бетонною огорожею, яка відділятиме 

об’єкти соціальної інфраструктури від проїзної частини в селі 

Олександрівка.  

 

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 соціальної сфери;  

 відсутність централізованого водопостачання в селах Калинів 

Міст та Замостище;  

 потребують облаштування майданчики для збору твердих 

побутових відходів;  

 потребують спилювання аварійні дерева, що знаходяться на 

території дошкільного навчального закладу „Калинка“. 

 невирішеність питання щодо розміщення ФАПу в селі Калинів 

Міст. 

 

Аналіз наявних проблем у розвитку громади покладено в основу 

формування  економічної і соціальної політики міської ради на 2019 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 
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також можливостей і загроз, дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які 

потребують найбільшої уваги і зусиль з боку виконавчого комітету міської 

ради.  

 

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, 

 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. 
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дорожнього господарства; 

 Відносно достатній рівень 

розвитку соціально-освітньої мережі 

закладів. 

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; 

 Отримання коштів з державних 

програм розвитку громад.  

 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 2019 році буде спрямована на вирішення основних завдань: 

підтримки розвитку промисловості, сільського господарства, сфери торгівлі та 

послуг; забезпечення ефективної роботи, з акцентом на енергозбереження,  

закладів освіти та культури, житлово-комунального господарства; і на цій 

основі, 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 

2019 рік. 

 

ПРІОРИТЕТ 1 : підвищення економічного розвитку громади  

 

ЦІЛІ: 

 диверсифікація структури місцевої промисловості, 

 створення позитивного іміджу Пирятинської громади, 

 розвиток збалансованого підприємництва, 

 розвиток туристичного бізнесу. 
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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 
 

 

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 та операційні цілі, які деталізовано в розрізі 

завдань та заходів.  Основним виконавцем заходів буде  виконавчий комітет міської ради, залучатимуться також громадські 

організації, суб’єкти господарювання та громадяне. Перелік виконавців заходів Плану та орієнтовні джерела фінансування 

наведені у Додатку 5.2.  

 

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання Заходи 

Економічний 

розвиток громади 

Диверсифікація 

структури місцевої 

промисловості 

 

Створення логістичного 

центру. 

План дій з реалізації інвестиційного проекту 

„Індустріальний парк „ПИРЯТИН“ 

Створення оптового аграрного 

ринку. 

План дій з реалізації інвестиційного проекту 

„Оптовий аграрний ринок „ТОК“ 

Підвищення продуктивності 

та конкурентоспроможності 

діючих на території громади 

підприємств. 

Реалізація Плану місцевого економічного 

розвитку на 2017-2020 року 

Створення позитивного 

іміджу Пирятинської 

громади 

 

Маркетинг та Брендінг 

території громади. 

Програма діяльності Пирятинської міської 

ради на 2019 рік 

Програма висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування на 2019 рік 

Програма культурно-мистецьких заходів на 

2019 рік 

Програма розвитку культурного простору на 

території Пирятинської ОТГ на 2019 рік 
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Програма розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ „Колос“ АПК 

України на 2019 рік 

Календарний план спортивно-масових заходів, 

змагань та навчально-тренувальних зборів 

спорту на 2019 рік 

Програма „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2019 році“ 

Розробка Інвестиційого 

паспорту міста. 

План дій з популяризації інвестиційних 

можливостей громади 

Створення сайту зі сторінками 

„Пирятинщина інвестиційна“, 

„Пирятинщина туристична“. 

План дій з  просування інвестиційних 

можливостей громади в Інтернеті 

Розвиток 

збалансованого 

підприємництва 

 

Організація навчання основам 

підприємницької діяльності. 

План дій з підвищення економічної грамотності 

підприємців 

Маркетингові дослідження 

для підприємців щодо потреб 

громади у товарах та 

послугах. 

План дій з організації маркетингових 

досліджень 

Підтримка в сфері соціального  

підприємництва та надання 

житлово-комунальних послуг. 

Комплексна програма розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2018-2020 роки 
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Розвиток туристичного 

бізнесу 

 

Розвиток рекреаційно-

туристичних зон та 

екологічних стежок. 

Програма взаємодії з Національним природним 

парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють 

охороні й збереженню територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду на території 

Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

 

Угода про співробітництво з НПП „Пиря-

тинський“ 

Відновлення об’єктів 

культурної спадщини, 

застосування об’єктів 

культурної спадщини для 

провадження туристичної 

діяльності. 

План заходів з популяризації туристичних 

можливостей громади 

Розвиток зеленого туризму. План дій з популяризації та розвитку зеленого 

туризму 

Відкриття центру туристичної 

інформації. Туристична 

промоція міста. 

План дій з просування туристичних 

можливостей громади 

Проект  щодо створення туристичної атракції 

„Королева бензоколонки“ 

Створення 

комфортних умов на 

території громади 

Створення системи 

збору та утилізації 

відходів 

 

Організація місць збору сміття 

та його вивезення. 

Програма поводження з твердими побутовими 

відходами на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 роки 

Створення сучасного полігону 

для утилізації відходів. 

Програма поводження з твердими побутовими 

відходами на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 роки 

Проект„Система збору і вивозу твердих 

побутових відходів на території Пирятинської 

міської ОТГ та 5 сільських рад-партнерів – 

основа для формування безпечного життєвого 
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середовища в громадах“ 

Будівництво сучасних 

очисних споруд. 

План дій з розроблення оптимальних заходів 

модернізації міських очисних споруд 

Розробка Схеми санітарної 

очистки міста 

Програма поводження з твердими побутовими 

відходами на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 роки 

Модернізація та 

розвиток 

інфраструктури 

громади 
 

Відновлення  матеріально-

технічної бази комунального 

господарства, створення 

сучасної матеріально-

технічної бази.  

Реконструкція каналізаційного колектору 

від КНС №1 (вул. Січових Стрільців 21 «в»)до 

КНС №2 (вул. Саксаганського,23) 

в м. Пирятин Полтавської області 

 і покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд» 

 

 

Забезпечення належного 

водопостачання та 

водовідведення.  

Проект „Комплексне реформування системи 

централізованого водопостачання в 

Пирятинській міській  об’єднаній 

територіальній громаді“ 

Програма „Питна вода“ на 2019 рік 

 

Проект „Забезпечення якісного водопостачання 

в 3 громадах Полтавської області через 

запровадження механізму міжмуніципального 

співробітництва“ 

Проект Будівництво напірного колектора в 

м.Пирятин Полтавської області 

Створення ОСББ. План дій з просування кращого досвіду 
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управління багатоквартирними будинками 

Поліпшення спортивної та 

іншої інфраструктури 

План дій з покращення матеріально-технічної 

бази Пирятинської ДЮСШ на 2019 рік 

План дій  з покращення матеріально-технічної 

бази  Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6 

Програма створення матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік 

Програма облаштування автоматизованою 

пожежною сигналізацією дошкільні заклади 

освіти Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Підтримка Пирятинського військового 

комісаріату на 2019 рік 

Програма виправлення клієнтів пробації та 

профілактики правопорушень і злочинності для 

захисту суспільства 

Програма організації рятування людей на 

водних обʼєктах м.Пирятин у літній період 

2019 року 

Проект „Відеоспостереження – запорука 

безпеки! Інформаційно-телекомунікаційна 

автоматизована система „Безпечний 

Пирятин“ 

 

Програма територіальної оборони 

Програма підтримки діяльності СБУ 
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Ремонт доріг та 

благоустрій 

 

Ремонт доріг та тротуарів, вело 

доріжки.  

Програма розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській ОТГ на 2017-

2019 року 

Реалізаця заходів Концепції розвитку 

велосипедного руху Пирятинської міської ОТГ 

Озеленення та благоустрій.  Програма розвитку та збереження зелених 

насаджень на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 роки 

Програма Організація мережі зупинок 

громадського транспорту у м.Пирятин на 

2019-2020 роки 

Програми поліпшення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

Створення 

енергоощадливої 

системи 

енергопостачання 

громади 

 

Використання альтернативних видів 

теплозабезпечення комунальних 

закладів. 

План дій з Енергоефективності та 

енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2019 

рік 

Реконструкція системи 

електропостачання.  

План дій з модернізації електропостачання 

Реконструкція нічного освітлення 

території громади. 

Програма розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської ОТГ на 2017-2019 роки 

Заходи щодо енергозбереження 

будинків та використання сонячної 

енергії 

Проект „Технічна підтримка у створенні 

інтегрованих систем енергетичного 

менеджменту, включаючи Плани дій сталого 

розвитку енергетики та клімату (SECAP)“ 

Проект „Енергоефективна Пирятинська 

громада“ 

Створення свідомої та 

активної громади з 

високою якістю життя 

Удосконалення системи 

комунікації з громадою 

та підвищення рівня 

Впровадження е-врядування. Програма розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської 

ради на 2019 рік 

Проект „Консультаційно-технічна підтримка 

використання і вдосконалення ІТ-рішень, 
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згуртованості, 

 

демографічних, економічних, бюджетних 

прогнозів та управління нерухомістю 

Залучення до обговорення 

колективів навчальних 

закладів, громадських 

організацій та трудових 

колективів.  

Програма реалізації проектних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ 

План дій  щодо залучення до обговорень 

колективів закладів освіти, громадських 

організацій 

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 

Створення системи залучення  

молоді до проектів 

змістовного дозвілля. 

Програма розвитку лідерського руху в учнів ЗНЗ 

міста „Творимо себе, творимо країну“  

Програма національно-птріотичного і 

військово-спортивного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської ОТГ „Лазертаг“ 

Програма національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 

2016-2020 р „Юні патріоти Пирятинщини“  

Підвищення рівня 

згуртованості 

Програма „Партисипативна демократія в 

діяльності Пирятинської міської ради 

План дій зі створення умов для підвищення рівня 

згуртованості громади 

 Забезпечення високої 

якості життя громадян. 

 

Забезпечення надання якісних 

адміністративних послуг. 

План дій з покращення якості надання 

адміністративних послуг на 2019 рік 

Забезпечення якісних  

сучасних медичних послуг в 

частині первинної медичної 

допомоги. 

Програма закріплення спеціалістів медичної 

галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

Програма забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 
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Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2019 рік 

Програма розвитку екстреної медичної 

допомоги на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2018-2019 роки 

 

Програма розвитку первинної медико-

санітарної допомоги в Пирятинській міській 

ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської 

АЗПСМ, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів 

Створення нової системи 

доступної освіти. 

План дій щодо придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків на 

території дошкільних навчальних закладів 

Пирятинської ОТГ  

Проект „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а 

в м.Пирятин Полтавської області“ 

Проект  „Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих технологій в 

Пирятинському ліцеї, що знаходиться за 

адресою: вул. Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області “ 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази Пирятинського ліцею 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази школи №6 м.Пирятин 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази ДНЗ „Ромашка“ 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази ДНЗ „Пролісок“ 

План дій з впровадження енергоефективних 
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технологій на базі ДНЗ № 5 ,,Сонечко“ 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази  ДНЗ № 3 ,,Берізка“ 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази   ДНЗ № 7 ,,Червона 

шапочка“ 

План дій з впровадження енергоефективних 

технологій на базі Олександрівської школи 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти 

План дій з впровадження енергоефективних 

технологій на базі школи №4 м.Пирятин 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази Калиновомостівської школи 

План дій з покращення матеріально-

технічної бази СДЮТ 

Програма „Шкільна парта - 2017 - 2019“ 

Програма „Опікуємося освітою“ 

Проект „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“ 

Проект „Мости партнерства задля 
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розвитку місцевих громад“ за участі 

науково-педагогічних працівників 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського представників 

Пирятинської міської ради та експертів з 

питань місцевої демократії та розвитку 

громад  Німеччини 

Забезпечення охорони 

законних прав та інтересів 

жителів територіальної 

громади шляхом створення 

громадських формувань з 

охорони громадського 

порядку. 

План дій з організації роботи служби охорони 

громадського порядку  під час виникнення  

надзвичайних ситуацій 

Забезпечення якісних 

фізкультурно-оздоровчих 

послуг для мешканців міської 

ОТГ. 

Програма оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2019 році 

  Забезпечення соціального 

захисту населення 

Комплексна Програма соціального захисту 

та соціального забезпечення на 2019 рік 

 

Програма соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді 

 

Програма зайнятості населення на 2019 рік 

 

Програма організації суспільно-корисних 

робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання оплачуваних суспільно-
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корисних робіт у 2019 році 
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4. Моніторинг та оцінка результативності  
 

4.1 Індикатори оцінки результативності 
 

Критеріями результативності виконання завдань і заходів на 2019 рік 

слугуватимуть індикатори відповідно до поставлених завдань. 

 

Таблиця 11. Перелік індикаторів оцінки результативності в розрізі 

приоритетних задань 

Диверсифікація 

структури 

місцевої 

промисловості 

кількість реалізованих інвестиційних проектів; 

кількість заходів, спрямованих на популяризацію 

економічних можливостей громади, 

кількість заходів з підтримки суб’єктів малого та 

середнього бізнесу. 

Створення 

позитивного 

іміджу 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

відвідуваність сайту громади, осіб/доба; 

кількість „імпортованих“ в ОТГ кращих практик; 

кількість проектів міжмуніципального 

співробітництва; 

кількість звернень (скарг); 

кількість рішень прийнятих за участі громади; 

кількість публікацій в ЗМІ про ОТГ; 

участь представників ОТГ у виставках, 

презентаціях, конференціях, міжнародних форумах, 

семінарах, поїздках за кордон по обміну досвідом, осіб; 

наявність генерального плану міста і населених 

пунктів ОТГ;  

наявність зонінг-плану міста; 

наявність історико-опорного плану міста; 

власні доходи на 1-го мешканця, грн; 

капітальні видатки на 1-го мешканця, грн. 

Розвиток 

збалансованого 

підприємництва 

кількість семінарів, навчань основам 

підприємницької діяльності; 

кількість підприємств у сфері надання населенню; 

кількість малих виробництв; 

середній час затрачений на відкриття 

підприємництва; 

кількість торгових площ на 1000 населення; 

кількість створення нових малих підприємств, які 

надають якісні житлово- комунальні послуги громаді.  

Розвиток 

туристичного 

бізнесу 

кількість наявних туристичних зон та екологічних 

стежок на території ОТГ; 

кількість отриманих грантів у сфері туризму та 

охорони навколишнього середовища; 

обсяг фінансування природоохоронних заходів за 
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рахунок бюджету міської ОТГ, тис.грн; 

кількість проведених науково-екологічних 

конференцій; 

кількість рекреаційних зон на території ОТГ. 

Створення 

системи збору та 

утилізації 

відходів 

кількість майданчиків для збору ТПВ, всього по 

населених пунктах ОТГ; 

кількість встановлених контейнерів для збору ТПВ; 

кількість встановлених контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ; 

кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ 

твердих побутових відходів, джерел забруднення повітря;  

кількість несанкціонованих смітників по населених 

пунктах ОТГ; 

кількість укладених договорів з КП „Каштан“ на 

вивіз сміття в приватному секторі; 

відсоток охоплення населення послугами зі 

збирання твердих побутових відходів; 

показники забруднення атмосферного повітря, 

грунтів, поверхневих та підземних вод (кількість 

забруднених стічних вод, що скидається у поверхневі 

водойми та в р.Удай, тис.куб.м. 

Модернізація та 

розвиток 

інфраструктури 

громади 

кількість побудованих артезіанських свердловин; 

          кількість встановлених засобів обліку води; 

протяжність відновлених мереж водопостачання в 

ОТГ, метрів; 

протяжність побудованих мереж водопостачання в 

ОТГ, метрів; 

протяжність відновлених мереж водовідведення в 

ОТГ, метрів; 

протяжність побудованих мереж водовідведення в 

ОТГ, метрів; 

кількість відремонтованих готельних номерів; 

кількість новостворених ОСББ; 

кількість реконструйованих спортивних об’єктів; 

кількість центрів дозвілля та громадської 

активності; 

кількість відремонтованих зупинок громадського 

транспорту; 

кількість паркувальних майданчиків; 

рівень задоволеності автовласників паркувальними 

майданчиками; 

кількість/доступність закладів з доступом для 

людей з обмеженими можливостями; 

відсоток охопленості ОТГ швидкісним інтернетом. 
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Ремонт доріг та 

благоустрій 

кількість відремонтованих поточним ремонтом 

вулиць, кв.м; 

протяжність доріг на яких проведено капітальний 

ремонт дорожнього покриття, метрів; 

протяжність прогрейдерованих доріг та вулиць 

ОТГ; 

площа відремонтованих тротуарів, кв.м; 

кількість встановлених світлофорів; 

кількість встановлених лежачих поліцейських; 

кількість висаджених дерев кущів, квітів; 

площа озеленення території Пирятинської міської 

ОТГ. 

Створення 

енергоощадливої 

системи 

енергопостачання   

громади 

кількість вулиць, на яких встановлено нічне 

освітлення; 

 протяжність проведеного вуличного освітлення; 

кількість бюджетних установ, в яких проведено 

енергоаудит; 

кількість охоплених енергомоніторингом закладів 

бюджетної сфери на території ОТГ; 

кількість бюджетних установ, в яких проведено 

термомодернізацію; кількість бюджетних установ, в яких 

модернізовано систему опалення; 

сума зекономлених бюджетних коштів в зв’язку з 

впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій; 

обсяги залучених грантових коштів та інвестицій на 

реалізацію заходів з енергозбереження та 

енергоефективності, тис. грн; 

обсяги власних капіталовкладень на покращення 

енергоефективності об’єктів комунальної власності. 

Удосконалення 

системи 

комунікації з 

громадою 

число громадян, що беруть участь в громадських 

обговореннях, сходках, засіданнях клубу громадського 

діалогу, відкритих мікрофонах; 

відсоток населення, який бере участь в громадських 

обговореннях, сходках, засіданнях клубу громадського 

діалогу, відкритих мікрофонах;  

кількість комунальних установ, охоплених 

електронним документообігом; 

кількість звернень громадян до міської ради та Е-

петицій, осіб; 

кількість поданих місцевих ініціатив, втому числі 

молодіжних; 

кількість проектних заявок, поданих до 

громадського бюджету; 

рівень активності громади в голосуванні по 
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громадському бюджету,%; 

кількість реалізованих проектів громадського 

бюджету; 

кількість передплатників місцевих друкованих ЗМІ, 

осіб; 

кількість веб-сервісів та веб-платформ зі зворотним 

зв’язком до міської ради; 

кількість громадян, що отримали послуги з 

безоплатної юридичної допомоги; 

наявність моделі старостатів сіл; 

кількість договорів про співпрацю з громадськими 

організаціями; 

рівень волонтерства в громаді; 

рівень довіри до влади, шкала вимірювання; 

кількість проведених тематичних заходів для 

молоді. 

Забезпечення 

високої якості 

життя громадян 

кількість наданих адміністративних послуг; 

кількість громадян. Що звернулись до ЦНАП; 

рівень задоволеності якістю надання 

адміністративних послуг ЦНАП; 

середня заробітна плата, тис. грн; 

рівень задоволеності громадян доступністю та 

якістю питної води; 

рівень задоволеності громадян вуличним 

освітлення в ОТГ; 

площа покриття ОТГ відеоспостереженням, кв. м; 

кількість кримінальних злочинів на 1000 населення; 

кількість ДТП з постраждалими на 1000 населення; 

рівень середньої тривалості життя; 

рівень задоволеності медичними послугами; 

        кількість сімейних лікарів, які обслуговують 

мешканців Пирятинської міської ОТГ; 

        кількість оздоровлених дітей; 

 забезпеченість місцями у дитячих закладах; 

кількість відпочинкових зон для прогулянки батьків 

з дітьми; 

ступінь задоволення життям в громаді; 

рівень підтримки громадянами в складних життєвих 

ситуаціях; 

рівень доступності для людей з обмеженими 

можливостями; 

кількість населення ОТГ, яке приймає участь у 

толоках, суботниках, акціях, ярмарках. 
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5. Додатки 
5.1. Показники соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

ОТГ 
 

 

 

 

 

Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

2017 році 

(факт) 

Очікуване 

значення 

показника 

у 2018 році 

2018 рік у 

відсотках до 

2017 року 

I Демографічна ситуація     

1. Чисельність постійного населення осіб 17018 16869 99,1 

2. 
Чисельність постійного населення 

віком 16 - 59 років 
осіб 8644 8566 99,1 

3. Кількість дітей віком до 16 років осіб 2834 2854 100,7 

4. 
Демографічне навантаження на 

1000 осіб працездатного віку 
% 64,1 63,6 * 

5. 
Природний приріст (скорочення) 

населення 
осіб -269 -198 * 

6. 
Кількість зайнятого (працюючого) 

населення 
осіб 6711 6651 99,1 

7. 

Внутрішня міграція населення в 

межах населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

осіб 30 35 116,7 

8. 
Чисельність осіб з інвалідністю, 

 з них: 
осіб 1047 1042 99,5 

 діти віком до 18 років  79 75 94,9 

9. 
Контингент, який потребує 

соціальної підтримки (уч.АТО) 
осіб 94 104 110,6 

10. 
Кількість зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб 
осіб 144 154 106,9 

II Економічна ефективність 
    

11. 
Обсяг капітальних інвестицій на 1 

особу 
грн. 9172 9818 107.0 

 

у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету 
грн. - - - 

 

у тому числі за рахунок коштів 

обласного бюджету 
грн. 237 80 33.8 

 

у тому числі за рахунок коштів 

бюджету об'єднаної територіальної 

громади 

грн. 1389 1556 112,0 

12. 

Кількість підприємств малого та 

середнього бізнесу на 1000 осіб 

наявного населення 

одиниць 25,7 26,2 102,0 

13. 
Кількість кооперативів на 1000 осіб 

наявного населення 
одиниць 0,06 0,06 100,0 

 
у тому числі: 

    

 

обслуговуючих 

сільськогосподарських  
0,06 0,06 100,0 

 
виробничих сільськогосподарських 

 
- - - 

 
споживчих 

 
- - - 

14. 
Загальна протяжність автошляхів з 

твердим покриттям 
км 43,4 43,4 100,0 
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15. 

Кількість проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються на 

території об'єднаної громади у тому 

числі за рахунок: 

одиниць 5 5 100,0 

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 4 100,0 

16. 

Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади 

грн. 4263275 4813881 112,9 

за рахунок державного бюджету % 33,0 19,9 * 

за рахунок місцевого бюджету % - - - 

за рахунок інших джерел % 67,0 80,1 * 

III Фінансова самодостатність 
    

17. 

Доходи бюджету об'єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

грн. 4661 4973 106,7 

18. 

Капітальні видатки бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 особу 

грн. 1914 1546 80,7 

19. 

Питома вага видатків на утримання 

апарату управління у фінансових 

ресурсах ОТГ 

% 7,4 10,1 135,8 

20. 

Рівень дотаційності бюджетів 

(частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування субвенцій) 

% 3,6 3,3 90,2 

21. 

Частка видатків бюджету розвитку 

в загальному обсязі видатків 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування власних 

надходжень бюджетних установ) 

% 24,4 18,7 76,5 

22. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 1681 2082 123,8 

23. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від плати за землю на 1 особу 

грн. 478 495 103,6 

24. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 

від сплати єдиного податку на 1 

особу 

грн. 463 522 112,9 

25. 
Обсяг надходжень до бюджету 

об'єднаної територіальної громади 
грн. 1329 1587 119,4 



72 
 

від сплати акцизного податку на 1 

особу 

26. 

Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу 

грн. 41 44 107,4 

27. 

Частка видатків місцевого бюджету 

на фінансування пільг, соціальних 

послуг, гарантій та житлових 

субсидій у галузі «Соціальний 

захист та соціальне забезпечення» 

% 0,7 1,4 213,4 

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 

% 31,7 38,6 * 

29. 

Кількість лікарів загальної 

практики - сімейних лікарів на 1000 

осіб наявного населення на кінець 

року 

осіб 0,3 0,3 100,0 

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 23 22,4 97,4 

33. 

Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і 

додому, у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 10,7 12,4 116,0 

34. 

Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у загальній 

кількості дітей шкільного віку 

% 60,1 55,2 91,9 

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 

% 10 11 110,1 

36. Частка випускників % 31 32 103,0 
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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 

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 

% 31 32 103,0 

38. 

Кількість осіб, охоплених 

соціальними програмами та 

послугами, що фінансуються за 

кошти місцевого бюджету 

осіб 7630 8012 105,0 

V 
Створення комфортних умов для 

життя     

39. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

% 97,0 97,2 * 

40. 

Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної громади 

% 26,0 26,0 * 

41. 

Частка домогосподарств, які уклали 

кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому 

секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі 

із співфінансуванням з місцевих 

бюджетів), у загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади 

% 0,008 0,003 * 

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 
% 90 90 100,0 
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організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади 

44. 

Частка домогосподарств, в яких 

створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків у 

загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної 

територіальної громади 

% 0,0007 0,0008 * 

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 

% 91,0 91,2 * 

48. 
Кількість фізичних осіб 

підприємців на 1000 населення 
% 40,9 41,1 * 

49. 

Кількість закладів культури 

(бібліотек, клубів, кінотеатрів 

тощо) на 1000 населення 

одиниць 0,4 0,4 100,0 

50. 

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту (стадіонів, 

спортивних клубів тощо) на 1000 

населення 

одиниць 0,6 0,6 100,0 

 

Показники демографії та ринку праці 

Назва показника та одиниця вимірювання 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 рік 

(станом на 

01.10.2018) 

1 2 3 4 5 

Чисельність наявного населення, осіб 17352 17261 17014 16917 

- в тому числі в місті, осіб 15838 15765 15534 15481 

- в тому числі в селах, осіб 1514 1496 1480 1436 
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Кількість жінок, осіб 9717 9628 9564 9474 

Кількість чоловіків, осіб 7635 7633 7450 7443 

Кількість населення 0-17 віку, осіб 3005 3261 3353 2700 

- у тому числі жінок, осіб 1683 1751 1809 1512 

- у тому числі чоловіків, осіб 1322 1510 1544 1188 

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9209 9869 

- у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5238 5527 

- у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 3971 4342 

Кількість населення 60 і старшого віку, осіб 5276 4878 4452 4348 

- у тому числі жінок, осіб 2954 2735 2517 2435 

- у тому числі чоловіків, осіб 2322 2143 1935 1913 

Середній вік населення, років 42,4 41,3 40,7 42,4 

- у тому числі жінок, осіб 42,8 41,6 40,8 44,9 

- у тому числі чоловіків, осіб 42,2 41,0 40,1 39,4 

Природний приріст -282 -254 -269 -122 

Міграційний приріст 79 323 220 170 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 304 277 216 432 

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

- у тому числі молодь, % 33,5 29,8 29,5  26,2 

Рівень зареєстрованого безробіття, % 2,6 2,9 2,4 4,0 

У тому числі в сільській місцевості 11,5 11,8 12,5 40,1 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника 
2693 3298 5448 6209 

Площа територіальної громади, га 9764,5 9764,5 9764,5 9764,5 
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5.2. Перелік місцевих (регіональних) програм та проектів реалізація яких планується у 2019 році за рахунок коштів 

бюджету міської ОТГ та інших джерел 
 

Завдання Відповідаль 

ний 

виконавець 

Заходи програми/ 

проекту/плану дій 

Орієнт

овна 

вартіст

ь, тис. 

грн 

Джерела фінансування 

Бюдже

т 

міської 

ОТГ 

ДФРР Обласн

ий 

бюдже

т 

Субвен

ція з 

ДБ 

місцев

им 

бюдже

там на 

форму

ванння 

інфрас

трукту

ри 

Кошти 

ДБ, 

отрима

ні від 

ЄС як 

програ

ма 

підтри

мки 

сектор

альної 

політи

ки 

МТД Кошти 

районн

ого та 

сільськ

ихбюд

жетів 

Кошти 

інших 

джерел 

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 

проекту 

„Індустріальний 

парк „ПИРЯТИН 

Відділ 

муніціпальн

их ініціатив 

та 

інвестицій 

(Новіков 

О.О.) 

Підготовка презентаційних матеріалів, їх 

розповсюдження на форумах, заходах, 

конференціях різного рівня з метою 

пошуку ефективного інвестора 

- - - - -        - 

 

- - - 
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Відділ із 

земельних 

та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Підготувати проект рішення міської ради 

щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки та вивчити процедуру підготовки, 

організації та проведення земельних 

аукціонів для продажу земельних ділянок 

державної та комунальної власності або права 

на їх оренду 

         

Завдання А.1.2. Створення оптового аграрного ринку 

План дій з 

реалізації 

інвестиційного 

проекту „Оптовий 

аграрний ринок 

„ТОК“ 

Відділ 

муніціпальн

их ініціатив 

та 

інвестицій 

(Новіков 

О.О.) 

Підготовка презентаційних матеріалів, їх 

розповсюдження на форумах, заходах, 

конференціях різного рівня з метою 

пошуку інвестиційного інвестора 

- - - - - - 

 

- - - 

Відділ із 

земельних 

та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Підготувати проект рішення міської ради 

щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки та вивчити процедуру підготовки, 

організації та проведення земельних 

аукціонів для продажу земельних ділянок 

державної та комунальної власності або права 

на їх оренду 

        

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

План місцевого 

економічного 

розвитку на 2017-

2020 року 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Створення іміджевого продукту  

„Пирятинський кошик товарів для 

святкового столу“, 

розроблення „Каталогу місцевої  

продукції“ 

- - - - - - - - - 

Оперативна ціль А.2 Створення позитивного іміджу Пирятинської громади 
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Завдання А.2.1 Маркетинг та Брендінг території громади 

Програма 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради на 

2019 рік  

Відділ 

економічног

о 

прогнозуван

ня та 

розвитку 

(Троян 

Н.М.) 

Збір  достовірних  даних  про  наявність  і  

склад  сільського  населення,  особисті  

селянські  господарства,  житлові  

будинки,  земельні  ділянки, худобу, 

сільськогосподарську  техніку; 

Якісне  та  достовірне  заповнення   

документації  для  по господарського 

обліку;   

Членство в Асоціації міст України; 

Виготовлення  технічної  документації  на  

об’єкти,  що  переходять  до  комунальної  

власності  територіальної  громади  міста  

та  інші  об’єкти;    

Дослідження дна річки Удай; 

Виготовлення  технічних  умов; 

Виготовлення  сувенірної  продукції  із 

символікою міста Пирятин; 

Забезпечення перебування делегацій; 

Обмін досвідом з іншими ОТГ; 

Утримання гуртожитку по площі Героїв 

Майдану, 2; 

Виготовлення схеми планування 

територій об’єднаної територіальної 

громади; 

Розробка документації із нормативної 

грошової оцінки земель. 

1143,5 1143,5 - - - - - - - 

Програма 

висвітлення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування на 

2019 рік 

Загальний 

відділ та 

інформацій

ного 

забезпеченн

я 

Висвітлення діяльності депутатів міської 

ради, 

висвітлення діяльності структурних 

підрозділів виконкому міської ради, 

старостатів, закладів освіти, культури, 

соціального захисту, охорони здоров’я 

398,0 398,0 - - - - - - - 
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 (Нестерець 

Т.Д.) 

міської ради, комунальних підприємств, 

квартальних комітетів 

Програма 

культурно-

мистецьких заходів 

на 2019 рік 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Прокопенк

о Л.В.) 

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“,   придбання сцени-

трансформеру - 200 тис.грн., каркасу для 

ялинки - 200 тис.грн, святкової 

ілюмінації- 200 тис.грн,  

396,1 396,1 - - - - - - - 

Програма розвитку 

культурного 

простору на 

території 

Пирятинської ОТГ 

на 2019 рік  

Відділ 

культури і 

туризму 

(Прокопенк

о Л.В.) 

Капітальний ремонт сільських клубних 

закладів с.Олександрівка та с.Калинів 

Міст, придбання музичних інструментів, 

костюмів для сільських клубів, придбання 

меблів для клубів і бібліотек, підписка 

періодичних видань, придбання книг, 

ремонт приміщення музею та придбання 

меблів, ремонт приміщення ШЕВ та 

придбання музичних інструментів 

1570,2 1570,2 - - - - - - - 

Програма розвитку 

фізичної культури і 

спорту районної 

організації ВФСТ 

„Колос“ АПК 

України на 2019 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   

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

Програма розвитку 

пріоритетних видів 

спорту на 2019р.  

Пирятинсь

ка ДЮСШ 

(Горбачов 

О.В.) 

Спортивно – масові змагання з легкої 

атлетики, футболу, баскетболу, сумо, 

дзюдо. 
 

221,1 221,1 - - - - - - - 
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Програма 

„Стипендії міської 

ради обдарованим 

дітям Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади у 2019 

році“ 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

(Зібницька 

Л.І.) 

Виплати стипендій обдарованим дітям 

впродовж навчального періоду 2019 року 

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

Завдання А.2.2. Розробка Інвестиційного паспорту міста 

План дій з 

популяризації 

інвестиційних 

можливостей 

громади 

Відділ 

муніципаль

ним 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков 

О.О.) 

Презентація Інвестиційного паспорту на 

форумах, заходах, конференціях різного 

рівня; 

поновлення інформації інвестиційного 

паспорту станом на 01.01.2019 

- - - - - - 

 

- - - 

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

План дій з  

просування 

інвестиційних 

можливостей 

громади в Інтернеті 

Відділ 

муніципаль

ним 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков 

О.О.) 

Відкриття відповідних розділів у віконці 

„До уваги бізнесу“ головного меню 

офіційного сайту громади, наповнення їх 

інвестиційними проектами, інформацією 

про туристичні можливості, напрями 

народної творчості 

- - - - - - 

 

- - - 

Оперативна ціль А.3. Розвиток збалансованого підприємництва 

 

Завдання А.3.1. Організація навчання основам підприємницької діяльності 

План дій з 

підвищення 

економічної 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

Опитування підприємців з метою 

визначення актуальної тематики 

навчань, проведення тренінгів, 

- - - - - - 

 

- - - 
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грамотності 

підприємців 

 

та розвитку 

(Зубко Л.М.) 

зокрема за участі Центру зайнятості 

населення 

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 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.) 

Пошук та залучення грантових коштів 

для організації маркетингових 

досліджень 

- - - - - - 

 

- - - 

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“; 

фінансування проектів, які 

передбачають створення нових 

робочих місць, 

відшкодування кредитних ставок на 

реалізацію проектів малого бізнесу, 

сприяння вирішенню кадрових питань 

малого та середнього бізнесу, 

організація конкурсу „Кращий 

підприємець – 2019“ 

230,7 230,7 - - - - - - - 

Оперативна ціль А.4 Розвиток туристичного бізнесу 
 

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

 

Програма взаємодії Національний 1) продовження облаштування  41,0 41,0 - - - - - - - 
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з Національним 

природним парком 

„Пирятинський“ 

для здійснення 

природоохоронних 

заходів, що 

сприяють охороні й 

збереженню 

територій та 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

на території 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 рік 

 

природний парк 

„Пирятинський

“ (Митропан 

Ю.М.) 

 

еколекторію, розпочате у 2018 році, 

шляхом виготовлення 12 лавок 

працівниками господарського відділу 

парку; 

2) придбання 11 банерів для 

еколекторію ; 

3) придбання поліграфічної продукції 

для відвідувачів літніх екологічних 

шкіл з числа учнівської молоді шкіл 

міста Пирятина. 

 

План дій зі 

створення умов для 

розвитку туризму 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

ПКД екологічне поліпшення з 

відновленням водності ділянки р.Удай 

в межах м.Пирятин 

200,0 200,0        

Угода про 

співробітництво з 

НПП „Пиря-

тинський“ 

Відділ культури 

і туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

Допомога в розробленні буклетів, 

організація спільних виставок та 

конкурсу „На кращу розробку 

туристичних маршрутів“ 

- - - - - - - - - 

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

популяризації 

туристичних 

можливостей 

громади 

Відділ культури 

і туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

 

Виготовлення буклетів щодо 

популяризації маршруту „Славєтна 

Пирятинщина“ та їх розповсюдження 

на різноманітних заходах, 

організація екскурсій по маршруту  

- - - - - - - - - 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Паспортизація обʼєктів культурної 

спадщини 

         

Завдання А.4.3. Розвиток зеленого туризму 

 

План дій з 

популяризації та 

розвитку зеленого 

туризму 

Відділ культури 

і туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

Збір та систематизація інформації про 

народні ремесла, розроблення та друк 

каталогу ремесл, його 

розповсюдження  на різноманітних 

заходах,  організація майстер – класів з 

майстрами 

- - - - - - - - - 

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

 

План дій з 

просування 

туристичних 

можливостей 

громади  

Відділ культури 

і туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

Відділ 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.) 

 Розміщення інформації про 

туристичні можливості на сайті міської 

ради та в  Пирятинському 

краєзнавчому музеї  

- - - - - - - - - 
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Проект  щодо 

створення 

туристичної 

атракції „Королева 

бензоколонки“ 

Відділ 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.) 

Створення лаунж-зони для відпочинку 

та розваг з метою популяризації 

туристичних можливостей громади 

(у разі визнання проекту 

переможцем) 

Сума фінансування - оціночна 

7000,0 - - - - 6300,0 - - 700,0 

(власні 

кошти 

СГД) 

З метою реалізації проекту налагодити 

державно-приватне партнерство з 

власником водонапірної башти 

Шульгої А.Г.  

         

Стратегічна ціль В - Створення комфортних умов на території громади 
 

Оперативна ціль В.1. Створення системи збору та утилізації відходів  

 

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

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

КП „Каштан“ 

Заходи з оновлення парку сміттєвозних 

машин та контейнерного господарства: 

- придбання сміттєвоза із заднім 

завантаженням на базі автомобіля 

МАЗ; 

- придбання контейнерів, пакетів з 

логотипом надавача послуги для збору 

ТПВ ємкістю 120 л. закладам 

комунальної сфери, в першу чергу для 

закладів освіти; 

-заходи з впровадження технологій 

роздільного збирання ТПВ: 

- придбання контейнерів для 

роздільного збору відходів ємкістю 1,1 

м³; 

заходи  рекламно-інформаційні, 

освітньо-виховні, еколого-

просвітницькі: 

- виготовлення інформаційних 

буклетів; висвітлення в ЗМІ; 

- проведення освітньо-виховної роботи 

серед дітей і молоді міста, конкурсів 

серед учнів на тему „Ми за чисте 

місто“ 

 

 

 

 

2885,0 

 

 

 

 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

1785,0 

 

 

 

 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

- -  

 

 

 

1100,0 

- - - - 

План дій з 

підвищення 

ефективності 

системи 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

ЖКГ (Зергані 

Вивчити питання щодо встановлення 

індивідуальних сміттевих баків в 

приватні домогосподарства 

- - - - - - - - 
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поводження з ТПВ М.І.) 

Завдання В.1.2.  Створення сучасного полігону для утилізації відходів 

Програма 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

Відділ 

будівництва та 

архітектури 

(Зергані М.І.) 

Заходи зі створення смітєсортувальної 

станції: 

- розробка проектно- 

кошторисної документації 

(ПКД) для сортувальної станції; 

придбання сортувальної станції. 
 

 

2100,0 1100,0 - 1000,0 

(ОФО

НПС) 

- - - - - 

Проект„Система 

збору і вивозу 

твердих побутових 

відходів на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ та 5 

сільських рад-

партнерів – основа 

для формування 

безпечного 

життєвого 

середовища в 

громадах“ 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Досягнення стабільної екологічної та 

санітарної безпеки в громадах-

учасниках проекту, прискорення 

реконструкції існуючого 

паспортизованого сміттєзвалища під 

полігон ТПВ, з можливістю подальшого 

розміщення на ньому 

сміттєпереробного заводу 

1200,0 200,0 - 1000,0 

 

(Облас

ний 

еколог

ічний 

фонд) 

- - - - - 

Завдання В.1.3  Будівництво сучасних очисних споруд 

План дій з 

розроблення 

оптимальних 

заходів 

модернізації 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Пошук проектної організації, яка  має 

досвід роботи з сироробними заводами 

 

ПКД реконструкція облаштування 

поверхневого водовідведення в 

- - - - - - - - - 
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міських очисних 

споруд 

м.Пирятин (100,0 тис.грн.). 

Завдання В.1.4.  Розробка Схеми санітарної очистки міста 

Програма 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Придбання контейнерів для збору ТПВ 

ємкістю 1,1 м³ та облаштування 

майданчиків під контейнери відповідно 

до затвердженої Схеми санітарної 

очистки міста 

- - - - - - - - - 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

 

Завдання В.2.1.  Відновлення  матеріально-технічної бази комунального господарства, створення сучасної матеріально-технічної бази 

Реконструкція 

каналізаційного 

колектору 

від КНС №1 

(вул.Січових 

Стрільців, 21В)до 

КНС №2 

(вул.Саксаган-

ського, 23) 

в м.Пирятин 

Полтавської 

області 

 і покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинські 

госпрозрахунков

і очисні споруди 

(Манько С.Л.) 

1) реконструкція каналізаційного 

колектору від КНС №1 (вул.Січових 

Стрільців, 21В)до КНС №2 

(вул.Саксаганського, 23)в м.Пирятин 

Полтавської області; 

2)  придбання екскаватора „Борекс-

2206“; 

 

4266,0 1970,0 - - 1648,0 - - - 648,0 

(власні 

кошти 

СГД) 
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Пирятинських 

госпрозрахункових 

очисних споруд» 

на 2019 рік. 

Програма 

„Покращення 

матеріально-

технічної бази КП 

„Каштан“ 

КП „Каштан“ 

Скочко В.І. 

Придбання обладнання для ямкового 

ремонту доріг 

 уц         

Завдання В.2.2.  Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Проект 

„Комплексне 

реформування 

системи 

централізованого 

водопостачання в 

Пирятинській 

міській  об’єднаній 

територіальній 

громаді“ 

КП 

„Пирятинський 

водоканал“ 

(Дубров М.Я.), 

„Пирятинські 

госпрозрахунков

і очисні 

споруди“ 

(Манько С.Л.) 

Стратегічне планування у сфері 

водопостачання, санітарії та 

водовідведення, інтеграція конкретних 

заходів в структуру стратегічного плану 

та покрокова реалізація цих заходів 

комунальним підприємством 

„Пирятинський міський водоканал 

Реконструкція мережі водовідведення в 

м.Пирятин в районі Завокзалля (усього 

1955915 грн, з них обласного бюджету - 

1368915 грн, міської ОТГ - 587000 грн.) 

3000,0 1500,0 - - - - 1500,0 

 

IV фаза 
проекту 

DESPRO 

„Підтри
мка 

децентра

лізації в 

Україні“ 

- - 

Програма „Питна 

вода“ на 2019 рік 

КП 

„Пирятинський 

водоканал“ 

(Дубров М.Я.) 

 Будівництво артезіанської свердловини 

у місті Пирятин Пирятинського району 

Полтавської області 

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

Проект 

„Забезпечення 

якісного 

водопостачання в 3 

громадах 

 Завершення етапів реалізації заходів 

проекту на території Олександрівського 

та Калиновомостівського старостатів 

Пирятинської міської ОТГ та 

Тарасівської сільської ради 

345,6 100,0 - - - - 245,6 
 

Програм

а Ради 

Європи 
„Підвищ

- - 
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Полтавської 

області через 

запровадження 

механізму 

міжмуніципальног

о співробітництва“ 

Гребінківського району Полтавської 

області 

ення 

якості 
водозабе

зпечення 

територі
альних 

громад“ 

Проект 

Будівництво 

напірного 

колектора в 

м.Пирятин 

Полтавської 

області 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

ПКД та експертиза на Відвід стічних 

вод від 2-х житлових масивів по 

вул..Гагаріна та вул..Мікромістечко 

(бюджет міської ОТГ - 1925 тис.грн, 6,0 

тис.грн.) 

(у разі визнання проекту переможцем) 

Сума фінансування - оціночна 

9000,0 300,0 - - - 8700,0 - - - 

Завдання В.2.3. Створення ОСББ   

План дій з 

просування 

кращого досвіду 

управління 

багатоквартирним

и будинками 

 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

та розвитку 

(Троян Н.М.) 

Щоквартальний аналіз показників 

діяльності  ОСББ, виявлення та 

популяризація кращого досвіду 

 

- - - - - - - - - 

Програма 

підтримки ОСББ 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Покращення матеріально-технічної бази 

ОСББ 

         

Завдання В.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури та розвиток іншої інфраструктури 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

Реконструкція будівлі Пирятинської 

дитячо-юнацької спортивної школи за 

адресою: вул. Визволення, 2б в м. 

Пирятин Полтавської області 

719,9 719,9 - - - - - - - 
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Пирятинської 

ДЮСШ на 2019 

рік 

(Ільченко Т.М.) Ремонт легкоатлетичного сектору для 

стрибків на стадіоні "Ювілейний" 

(сучасне покриття та асфальтування) 

190,0 - - 190,0О

бласний 
фонд 

розвит 

ку 
територі

й) 

 

- - - - - 

Благоустрій баскетбольного майданчику 

Пирятинської ДЮСШ 

70,0 70,0 - - 

 
- - - - - 

План дій  з 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

Пирятинської зш І-

ІІІ ст. №6 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція легкоатлетичного манежу 

Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ 

ст. №6 

(у разі визнання переможцем) 

3000,0 300,0 - - - - 2700,0 - - 

План дій з 

розширення 

мережі 

майданчиків для 

занять 

фізкультурою і 

спортом 

 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

ПКД (корегування) Будівництво 

майданчика для скейтбордінга по 

вул.Соборна в м.Пирятин 

 

 

 

6,0 

 

 

 

446,3 

 

 

 

6,0 

 

 

 

446,3 

 

       

Програма 

будівництва 

дитячо-спортивних 

майданчиків 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

та розвитку 

(Троян Н.М.) 

Придбання обладнання та встановлення 

дитячого-спортивних майданчиків 

        

План дій щодо 

прийняття на 

баланс міської 

ради Районного 

Юридичний 

відділ (Соловйов 

Р.Ю.), 

фінансове 

Вивчити нормативну базу та умови 

прийняття на баланс міської ради РБК, 

фінансові можливості щодо утримання 

матеріально-технічної бази РБК 
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будинку культури  

з 01.04.2019 

управління 

(Кеда С.Ю.) 

 

Програма 

створення 

матеріальних 

резервів для 

запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій у 

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді на 2019 рік 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Закупівля паливно-мастильних 

матеріалів та інших засобів для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

45,0 45,0 - - - - - - - 

Програма 

облаштування 

автоматизованою 

пожежною 

сигналізацією 

дошкільні заклади 

освіти 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Виготовлення проектно- 

кошторисних документації та 

облаштування автоматизованої 

пожежної сигналізації у дошкільних 

закладах освіти (ДНЗ „Пролісок“, 

ДНЗ „Сонечко“, ДНЗ „Ромашка“, 

ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Червона 

шапочка“,  ДНЗ „Калинка“, с. 

Олександрівка ДНЗ „Ромашка“) 
 

845,0 845,0 - - - - - - - 

Підтримка 

Пирятинського 

військового 

комісаріату на 

2019 рік 

Пирятинський 

районний 

комісаріат 

(Грицун О.В.) 

Придбання обладнання для 

мобілізаційного розгортання, 

Перевезення призовників на 

проходження військово-лікарської 

комісії до м.Полтава, 

придбання пального для оповіщення 

призовників та перевірки правильності 

ведення мобілізаційного обліку, 

198,5 198,5 - - - - - - - 
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розшуку осіб, які ухиляються від 

призову, придбання медикаментів, 

здійснення інформаціцйно-

розʼяснювальної роботи, придбання 

канцтоварів, проведення поточного 

ремонту будівель, придбання телевізора 

та ноутбуків, виплата мотиваційної 

допомоги контрактникам. 

Програма 

виправлення 

клієнтів пробації 

та профілактики 

правопорушень і 

злочинності для 

захисту 

суспільства 

Пирятинський 

районний сектор 

філії ДУ „Центр 

пробації“ в 

Полтавській 

області 

(Сухорукова 

О.С.) 

Придбання канцелярського приладдя, 

ноутбуку, принтера, фліпчарту. 

18,5 18,5 - - - - - - - 

Програма 

організації 

рятування людей 

на водних обʼєктах 

м.Пирятин у літній 

період 2019 року 

КП „Каштан“ Оплата праці рятувальників, придбання 

медикаментів, апарата штучної 

вентиляції легень, рятувальних ношей 

та дощок 

84,5 84,5 - - - - - -  

Проект 

„Відеоспостережен

ня – запорука 

безпеки! 

Інформаційно-

телекомунікаційна 

автоматизована 

система 

„Безпечний 

Пирятин“ 

Відділ 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.) 

Організація інформаційно-

телекомунікаційної автоматизованої 

системи для створення умов щодо 

посилення громадської та особистої 

безпеки мешканців Пирятина 

шляхом встановлення 30 камер 

відеоспостереження на 15 вулицях 

та в громадських місцях Пирятина з 

метою зниження ймовірності погроз 

кримінального характеру 

1650,0 650,0 - - - - 1000,0 

 
Проект 

АОМС 

„Асоціаці

я ОТГ“ 

„Марафо

н: 

енергоефе

ктивна та 

безпечна 

громада“ 

за 

підтримк

и: 

проекту 

„Підтрим

- - 
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ка 

децентрал

ізації в 

Україні“ 

DESPRO 

та 

проекту 

„Реформи 

у сфері 

енергоефе

ктивності

“, що 

виконуєть

ся GIZ за 

дорученн

ям уряду 

Німеччин

и та 

представн

иками 

бізнесу 

Програма 

територіальна 

оборона 

Пирятинський 

райвійськкомат 
придбання касок кевларових, 

бронежилетів, баків для пиття, 

термосів армійських 

27,6 27,6 - - - - - - - 

Програма 

підтримки 

діяльності СБУ 

СБУ у 

Полтавській 

області 

підтримка діяльності СБУ 150,0 150,0 - - - - - - - 

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій 

 

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

Програма розвитку 

дорожнього руху 

та його безпеки в 

Пирятинській 

міській ОТГ на 

2017-2019 року 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.), 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Капітальний, поточний ремонт доріг, 

які не відремонтовано у 2018 році- 
Вул. с. Олександрівка, вул. Загородня, 

пров. Косий,Вул. Сковороди, Вул. 

Горького, Вул. Лесі Українки, вулл. 

Маяковського, Вул. Проїзна, Вул. 

Набережна , вул. Журналістів, Вул. 

Середня, Пров. 1-й Робочий, пров. 2-й 

9462,3 9462,3 - - - - - - - 
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Робочий, Вул. Мокрицького Аполлона 

(Островського), Вул. Садова 

(Шапрана), Вул. Польова, Вул. 

Перемоги, пров. Затишний 

(Пролетарський), Вул. Спортивна,           

Вул. Франка І. (Дзержинського),           

Пров. Лубенський ( 2-й Жовтневий),      

Вул. Котляревського, Пров. Тупий,         

Вул. Миру, Пров. Свинаря В.,          

Під’їзд до стадіону (АТ „Пирятинський 

сирзавод“), с.К.Міст (до монастиря), 

заїзд на вул.Абаканська із вул.Січових 

Стрільців, заїзд на вул.Перемоги із 

вул.Зоряна, заїзд на вул.Горького із 

вул.Зоряна, Заїзд на пров.Шкільний із 

вул.Європейська, Вул. Андрузького 

Георгія , вул. Завокзальна, вул. Ранкова 

(Комсомольська), вул. Мікромістечко, 

вул. Харківська (Радгоспна), Вул. 

Фабрична,  

Вул. Урожайна. 

 

Капітальний ремонт, поточний ремонт, 

грейдерування: Вул. Абаканська, Вул. 

Аврущенка, Вул. Барвінкова, Пров.8 

Березня, Пл. Хмельницького Богдана, 

Пл. Героїв Майдану (пл. Борців 

революції), Вул. Вільна, Вул. 

Визволення, Пров. Вишневий, Пров. 

Водокачний, Вул. Андрузького Георгія 

(Гайдара), Вул. Гагаріна ,Вул. Герцена, 

Вул. Гоголя, Пров. Гоголя, Вул. 

Гребінківська, Вул. Дружна, Вул. 
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Єлени, Вул. Жовтнева, Вул. Заводська 

(50-річчя  Жовтня), Пров. 1-й Замковий, 

Пров. 2-й Замковий, Вул. Завокзальна 

,Пров. Залізничний ,Вул. Замок, Вул. 

Зелена, Пров. 1-й Кінечний, Пров. 2-й 

Кінечний, Вул. Квіткова, Вул. Калинова, 

Вул. Веселкова (Калініна), Пров. 

Київський ,Вул. Козацька, Вул. Ранкова 

,(Комсомольська), Вул. Короленка, Вул. 

Сікорського Ігоря (Котовського), Вул. 

Кооперативна, Вул. Котляревського 

,Вул. Кошового О., Вул. Григоровича 

Василя (Крупської), Вул. Кутузова, Вул. 

Чайкіної Л. ,Пров. Лісний, Вул. 

Соборна, (Леніна), Вул. Лермонтова 

,Пров. Л. Українки, Вул. Луценка, 

Майдан Незалежності Вул. 

Мікромістечко Вул. Мічуріна Пров. 1-й 

Мирний Пров. 2-й Мирний Пров. 

Миргородський Вул. Надії Пров. Новий 

Вул. Острів Вул. Успенська 

(Петровського) Вул. Першотравнева 

Вул. Південна Пров. Південний Вул. 

Полтавська Пров. Поштовий Вул. 

Приудайська Вул. Зоряна 

(Пролетарська) Пров. Пушкіна Вул. 

Пушкіна Вул. Харківська (Радгоспна) 

Вул. Ярмаркова (Радянська) Пров. 

Ярмарковий (Радянський) Пров. 

Річковий Пров. Рибальський Вул. 

Саксаганського Пров. Славний Вул. 

Сонячна Пров. Суворова Вул. Сумська 

Пров. Тупий Вул. Фабрична Вул. 
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Філатова Пров. Хорольський Вул. 

Цибаня Пров. Цибаня Вул. Європейська 

(Червоноармійська) Вул. Хітріна 

Архітектора (пл. Червоноармійська) 

Вул. Чернишевського Вул. 

Чорнухинська Вул. Чкалова Пров. 

Чехова Вул. Земська (Щорса) Вул. 

Урожайна Пров. Урожайний Пров. 

Шкільний Пров. Грушевського Михайла 

(частина Петровського) - загальною 

площєю 495535 м2. 

 

Влаштування тротуарів, які не 

відремонтовано у 2018 році Вул. 

Урожайна -100м, вул. Горького-100м,  

Вул.Ярмаркова   -70м. 

 

Влаштування тротуарів: Назва вулиці, 

провулка, площі Вул. Січових Стрільців 

1200 м Вул. Зоряна 830 м Вул. 

Абаканська 760 м Вул. Пушкіна 750 м 

Вул. Успенська 810 м - загальною 

площєю 6525,0 м2. 

Заходи з безпеки дорожнього руху. 

 

 

Розробити Схему організації 

дорожнього руху  
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Реалізаця заходів 

Концепції 

розвитку 

велосипедного 

руху Пирятинської 

міської ОТГ 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Реалізація заходів Концепції розвитку 

велосипедного руху Пирятинської 

міської ОТГ   

- - - - - - - - - 

 

Програма розвитку 

та збереження 

зелених насаджень 

на території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань (Стадник 

Є.В.) 

Реалізація заходів  Програма розвитку 

та збереження зелених насаджень на 

території Пирятинської міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

300,0 230,0 - 70,0  

 

(облас

ний 

еколог

ічний 

фонд) 

- - - - - 

Програма 

Організація мережі 

зупинок 

громадського 

транспорту у 

м.Пирятин на 

2019-2020 роки 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та   

житлово-

комунального 

господарства  

(Зергані М.І.) 

Заходи із облаштування зупинки 

громадського транспорту: 

- асфальтування карманів для зупинки 

транспортних засобів (100,0кв.м.); 

- мощення зони очікування (70,0кв.м.); 

- придбання малих архітектурних форм 

(зупинок без сітілайтів та урн для 

сміття); 

- придбання малих архітектурних форм 

(зупинок із сітілайтами та урн для 

сміття) 

2240,0 1600,0 - - - - - - 640,0 

(кошти 

спонсо

рів) 

Програми 

поліпшення 

благоустрою 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

 

Придбання матеріалів, оплата послуг 

сторонніх організацій, 

Послуга з утримання зелених 

насаджень; 

Послуга з видалення дерев;        

Послуга з підрізання дерев; 

Технічне обслуговування дорожньої 

інфраструктури; 

7603,0 7603,0 - - - - - - - 
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громади на 2019 

рік 
 

Послуги з обслуговування кладовищ; 

Послуги з утримання сміттєзвалищ; 

Послуги з малярних робіт; 

Послуги з прибирання та підмітання 

вулиць; 

Послуги з прибирання снігу; 

Послуги з прибирання льоду; 

Послуги з очищення стічних канав; 

Послуги з утримання доріг ; 

Послуги поводження з сміттям  ; 

Інші послуги . 

Оперативна ціль В.4 - Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади 
 

Завдання В.4.1.  Використання альтернативних видів теплозабезпечення комунальних закладів 

Енергоефективніст

ь та 

енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019 рік 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

Виготовлення ПКД на встановлення 

блочної модульної котельні в 

адмінбудівлі + ЦНАП 

 

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

Завдання В.4.2. Реконструкція системи електропостачання 

 

План дій з 

модернізації 

електропостачання 

Пирятинська 

філія ПАТ 

„Полтаваоблене

рго“ 

Використання сучасних технологій, 

прокладка кабелів під землею  

- - - - - - - - - 

Завдання В.4.3.  Реконструкція нічного освітлення території громади 
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Програма 

розвитку 

вуличного 

освітлення 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2017-2019 роки 

Відділ 

містобудуванні, 

архітектури та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Включити у перелік вуличної мережі, не 

реконструйованої у 2018 році -  

Пров.Бурячний, пров. Київський, 

Вул. Козацька, Вул. Луценка,  

Вул. Зелена, Вул. Польова, 

Вул. Земська (Щорса), пров. Гоголя, 

Пров. Новий, Пров. Ярмарковий 

(Радянський), Вул. Приудайська, 

Вул. Молодіжна, пров. Водокачний 

Пров. Річковий, Вул. Першотравнева 

Вул. Заводська (50-річчя Жовтня), 

Пров. 1-й Замковий, 210 (не 

реалізовано), Вул. Герцена, Вул. 

Фабрична,  

с.Рівне - загальною протяжністю 10485 

м. 

Вул. Надії Пров. 2-й Кінечний Пров. 

Чехова Пров. Грушевського Василя Вул. 

Іподромна Вул. Калинова Пров. 

Урожайний Вул. Герцена Пров. 

Поштовий Вул. Філатова Пров. 

Вишневий Пров. Свинаря Вул. 

Фабрична Пров. Південний Пров. 

Лубенський Пров. Тупий Вул. 

Григоровича Василя (Крупської) Вул. 

Мічуріна Пров. Славний Вул. Миру 

Пров. 2-й Мирний Пров. Л.Українки 

Вул. Котляревського Пл. 

Хмельницького Богдана Вул. Сковороди 

Вул. Острів 

 -протяжністю 9225 м. 

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

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

- - - - - - Ініціатива 

U-LEAD 

„Підтрим

ка 

енергетич

ного 

менеджме

нту в 

об’єднани

х 

громадах“  

спільно з 

проектом 

GIZ 

„Енергое

фективніс

ть 

у 

громадах 

II“ 

- - 
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Проект 

„Енергоефективна 

Пирятинська 

громада“ 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

Проведення енергетичних аудитів 2 

закладів бюджетної сфери:  

ДНЗ „Пролісок“ та філії Пирятинського 

ліцею, сш 1 

46,0 6,0 - - - - 40,0 

 

Проект 

АОМС 

„Асоціаці

я ОТГ“ 

„Марафон

: 

енергоефе

ктивна та 

безпечна 

громада“ 

за 

підтримк

и проекту 

„Підтрим

ка 

децентрал

ізації в 

Україні“ 

DESPRO 

та 

проекту 

„Реформи 

у сфері 

енергоефе

ктивності

“, що 

виконуєть

ся GIZ за 

дорученн

ям уряду 

Німеччин

и та 

представн

иками 

бізнесу 

- - 

План дій щодо 

комплексного 

переведення 

комунальних 

закладів на 

альтернативні 

джерела енергії  

 

 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

 

 

У продовж січня-лютого 2019 року 

вивчити механізм переведення діючої 

системи теплозабезпечення 

комунальних закладів на альтернативні 

види енергії, визначити шляхи та 

інструменти реалізації, оцінити 

розрахункову потребу. 

Розробити програму та подати на 

розгляд сесії 
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Програма 

комплексного 

переведення 

комунальних 

закладів на 

альтернативні 

джерела енергії 

 

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 розвитку 

та підтримки 

інформаційних 

технологій 

Пирятинської 

міської ради на 

2019 рік 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту 

інформації 

виконкому 

міської ради 

(Божко А.М.) 

 

1) супровід, продовження ліцензії 

програмного забезпечення ІС-Про, 

Медок, АІС „Місцеві бюджети“, 

програмного забезпечення для кадрової 

роботи, ЦНАП-SQS та іншого;  

2) ліцензування програмного 

забезпечення Microsoft Office; 

3) придбання сучасної комп'ютерної 

техніки на заміну фізично та морально 

застарілій;  

4) придбання ліцензій Windows 10 Pro; 

5) придбання багатофункціональних 

пристроїв; 

6) придбання запасних частин 

(клавіатури, мишки, жорсткі диски, 

пам'ять, USB концентратори, картриджі, 

чорнила та інше); 

7) заправка картриджів; 

8) ремонт техніки, який не можливо 

здійснити власними силами; 

9) придбання захищених носіїв 

1032,0 1032,0 - - - - - - - 
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інформації для підписання документів в 

системі електронного документообігу та 

забезпечення доступу до комп'ютерів і 

локальної мережі з використанням 

електронного цифрового підпису; 

10) продовження ліцензії для апаратно-

програмного комплексу, який має 

функціонал всіх необхідних сервісів 

мережевої безпеки; 

11) придбання додаткових ліцензій до 

системи електронного документообігу 

„АСКОД“  

12) Підтримка та розширення сервісів 

СМАРТ Пирятин 

Проект 

„Консультаційно-

технічна підтримка 

використання і 

вдосконалення ІТ-

рішень, 

демографічних, 

економічних, 

бюджетних 

прогнозів та 

управління 

нерухомістю“ 

Відділ 

муніципальним 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.) 

Покращення якості управлінських 

рішень, посилення фінансової 

спроможності та інвестиційного 

потенціалу 

- - - - - - Проект 
Центру 

розвитку 

інноваці

й  за 

підтрим

ки  „U-
LEAD з 

Європо

ю“ 
„Е-

рішення 

для 
Громад“ 

- - 

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

Програма 

реалізації 

проектних 

пропозицій 

громадського 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

та розвитку 

(Троян Н.М.) 

Реалізація проектів бюджетних установ, 

Реалізація проектів громадян 

679,5 679,5 - - - - - - - 
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бюджету (бюджету 

участі) 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019 рік“ 

План дій  щодо 

залучення до 

обговорень 

колективів 

закладів освіти, 

громадських 

організацій 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міської ради  

(Заніздра С.В., 

Половка Н.В.) 

Проведення Уроку місцевого 

самоврядування  у закладах освіти 
Проведення засідань батьківської ради, 

молодіжної ради  

 

 

- - - - - - - - - 

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 (Орел 

В.І.) 

Висвітлення матеріалів правового 

характеру в газеті „Пирятинські вісті“ та 

„Пирятинська правда“, на сітілайтах, 

розташованих в м.Пирятин 

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

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

 

Програма розвитку 

лідерського руху в 

учнів ЗНЗ міста 

„Творимо себе, 

творимо країну“  

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Пирятинської 

міської ради 

(Половка Н.В. 

1) проведення культурно-

мистецьких, спортивно - масових 

заходів обласної спартакіади 

школярів 2018 - 2019 н.р.  

2) участь у обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах,МАН. 

307,5 307,5 - - - - - - - 
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Програма 

національно-

птріотичного і 

військово-

спортивного 

виховання дітей та 

молоді 

Пирятинської 

міської ОТГ 

„Лазертаг“ 

Пирятинський 

РВК (Грицун 

О.В.) 

Придбання комплекту гри „Лазертаг“, 

проведення уроків за участю школярів 

120,5 120,5        

Програма 

національно - 

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-

2020 р „Юні 

патріоти 

Пирятинщини“  

Директори шкіл 

(Василенко 

М.В., 

Пономаренко 

Л.В.,  

Шкурупій Л.Г.)  

  

Створення кімнат для зберігання зброї 

та обладнання їх сигналізацією.  

Створення стрілецьких тирів для 

вивчення матеріальної частини 

стрілецької зброї.  

Створення стройового майданчику.  

Створення смуги перешкод.  

Закупівля польових костюмів та 

туристичного спорядження, спальних 

мішків для проведення військово-

патріотичної гри „Сокіл“(„Джура“)та 

обласної гри „Петлюрівський вишкіл“  

- - - - - - - - - 

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян 

 

Завдання С.2.1. Підвищення рівня згуртованості 

 

Програма 

„Партисипативна 

демократія в 

діяльності 

Пирятинської 

міської ради“ 

Управління 

економіки 

(Солдатова І.В.), 

фінансове 

управління 

(Кеда С.Ю.),  

ЦНАП (Коваль 

Забезпечення участі громадян у 

стратегічному плануванні, забезпечення 

участі громадян у відкритому 

бюджетуванні, оцінка якості надання 

адміністративних послуг, які надаються 

ЦНАПом виконкому міської ради, 

заходи, які стосуються Програми в 

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



106 
 

Л.П.), відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

(Коваленко 

Т.В.), відділ 

культури і 

туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

цілому 

План дій зі 

створення умов 

для підвищення 

рівня 

згуртованості 

громади 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

ПКД Реконструкція адмінбудівлі під 

громадський центр села Олександрівка 

415,0 415,0 - - - - - - - 

ПКД Реконструкція 

Калиновомостівської ЗШ під 

громадський центр села Калинів Міст 

5670,0 5670,0 - - - - - - - 

Завдання С.2.2.Забезпечення надання якісних адміністративних послуг 

План дій з 

покращення якості 

надання 

адміністративних 

послуг на 2019 рік 

Коваль Л.П. Видача паспортів з електронним носієм 

та закордонних паспортів;  

запровадження  порталу „SMART 

Пирятин“ з кабінетом мешканця; 

налагодження роботи надання 

адмінпослуг по міжмуніципальному 

співробітництву; розширення та 

удосконалення спектру  послуг; 

запровадження електронних послуг; 

налагодження видачі довідок про 

зареєстрованих осіб до УПСЗН в 

електронному вигляді; 

розширення можливостей роботи 

„Мобільного офісу“ 

167,5 17,5 -  - - 

 

55,0 
 

„U-

LEAD з 

Європо
ю“ (II 

Фаза) за 

підтрим
ки 

Мінрегіо

ну 

95,0 

 

- 

Завдання С.2.3. Забезпечення якісних  сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги 
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Програма 

закріплення 

спеціалістів 

медичної галузі в 

селах 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 

рік 

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 

22,0 22,0 - - - - - - - 

План дій з 

забезпечення 

пирятинської 

громади 

сімейними 

лікарями в 

необхідній 

кількості 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ 

(Дядькова І.М.) 

Вивчити питання щодо  збільшення 

кількості сімейних лікарів, визначити 

шляхи вирішення проблеми, зокрема, за 

рахунок комплексного вирішення їх 

побутових, житлових потреб тощо. 

 

 

- - - - - - - - - 

Програма 

забезпечення 

надання медичної 

допомоги жителям 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Пирятинською 

центральною 

районною 

лікарнею на 2019 

рік 

Пирятинська 

центральна 

районна лікарня 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Придбання медичного обладнання (Фібр 

гастроскоп з колоноскопом Апарат 

Боброва 2 шт. Мішок Амба,  

пульсоксиметр автоматичний, 2 шт, 

матрац протипролижневий, 4 

шт.термостатТС-20, 

термостат ТС-80, автоклав ВК-75, 

стабілізатор напруги Volter -14, 3 шт), 

надання медичної допомоги жителям 

ОТГ, 

придбання житла для лікарів. 

4973,1 3383,1 - - - - - 1590,0 - 
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Програма розвитку 

екстреної медичної 

допомоги на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2018-2019 роки 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 15,0 - - - - - - - 

Програма розвитку 

первинної медико-

санітарної 

допомоги в 

Пирятинській 

міській ОТГ та 

фінансової 

підтримки 

Пирятинської 

амбулаторії 

загальної практики 

сімейної 

медицини, 

Калиновомостівськ

ого і 

Олександрівського 

ФАПів 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМД“ 

створення компʼютерної мережі, 

впровадження електронних реєстрів; 

послуга з техоблуговування 

інженерного обладнання; 

забезпечення онкохворих 

знеболюючими препаратами 

436,0 436,0 - - - - - --- - 
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Завдання С.2.4. Створення нової системи доступної освіти 

 

План дій щодо 

придбання, 

встановлення та 

облаштування 

дитячих 

майданчиків на 

території 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

Пирятинської ОТГ  

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Коваленко Т.В.) 

Облаштування дитячих майданчиків на 

території Пирятинських ДНЗ  № 2 

„Пролісок“,  № 3 „Берізка“,  № 5 

„Сонечко“, № 6 „Ромашка“,  № 7 

„Червона шапочка“, 

Калиновоміствіського ДНЗ  „Калинка“, 

Олександрівського ДНЗ  „Ромашка“  

453,0 453,0 - - - - - - - 

Проект 

„Реконструкція 

частини будівлі 

Пирятинського 

ліцею по вул. 

Визволення, 2а в 

м.Пирятин 

Полтавської 

області“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області“ (басейн)  

(у разі визнання переможцем 

конкурсу) 

 

 

6833,0 2502,0 

 

4331,0  

 

- - - - - - 

Проект  

„Реконструкція 

та впровадження 

енергозберігаючи

х технологій в 

Пирятинському 

ліцеї, що 

знаходиться за 

адресою: вул. 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих технологій в 

Пирятинському ліцеї (капремонт даху з 

утепленням, утеплення зовнішніх стін, 

реконструкція системи опалення) -  1 

черга (покрівля)  

Експертиза ПКД (10,0 тис.грн.) 

(у разі визнання переможцем) 

 

 

7000,0 2100,0 4900,0 - - - - - - 
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Визволення, 2а в 

м.Пирятин 

Полтавської 

області “ 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинського 

ліцею 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція підвального приміщення 

Пирятинського ліцею 

1850,0 1850,0 - - - - - - - 

Поточний ремонт малого спортзалу 

Пирятинського ліцею  

170,0 170,0 - - - - - - - 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

школи №6 

м.Пирятин 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція покрівлі 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 6 на вул.Гагаріна, 

84 в м.Пирятин Полтавської області 

(ІІ черга) облаштування шатрової 

покрівлі з утепленням 

1500,0 1500,0 - - - - - - - 

Утеплення фасаду із запровадженням 

дизайнерських рішень та благоустрою 

території Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. №6 по вул.Гагаріна, 84 в 

м.Пирятин, Полтавської області, в т.ч. 

виготовлення ПКД 

 

5250,0 5250,0 - - - - - - - 

Вивчити питання щодо відновлення 

роботи стрілецького тиру 

- - - - - - - - 
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План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

ДНЗ „Ромашка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Капітальний ремонт харчоблоку та даху 

ДНЗ „Ромашка“ по вул. Коцюбинського, 

35 в м.Пирятин Полтавської області.  

Визначити джерела фінансування 

 

1500,0 1500,0 - - - - - - - 

Придбання модульної котельні ДНЗ 

„Ромашка“   

 

 

750,0 - - - - - - - 750,0 

(невизна

чене 

джерело

) 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

ДНЗ „Пролісок“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція будівлі ДНЗ „Пролісок“ 

по вул.Січових Стрільців, 77 м.Пирятин 

(додаткова група + харчоблок), ПКД - 

100,0 тис.грн 

2000,0 2000,0 - - - - - - - 

План дій з 

впровадження 

енергоефективни

х технологій на 

базі ДНЗ № 5 

,,Сонечко“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Капітальний ремонт даху ДНЗ № 5 

,,Сонечко“ по вул. Полтавській  

1300,0 1300,0 - - - - - - - 

Придбання модульної котельні  ДНЗ 

„Сонечко“   

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

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

ДНЗ № 3 

,,Берізка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Утеплення приміщення ДНЗ № 3 

,,Берізка“, у тому числі виготовлення 

ПКД  

1000,0 - - - - - - - 1000,0 
(не 

визначе

нен 

джерело

) 

Реконструкція системи опалення ДНЗ № 

3 ,,Берізка“ Визначити джерела 

фінансування 

 

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

 

-«- 

Заміна огорожі ДНЗ № 3 ,,Берізка“  100,0 - - - - - - - 100,0 
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-«- 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази   

ДНЗ № 7 

,,Червона 

шапочка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 

,,Червона шапочка“  

190,0 190,0 - - - - - - - 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

„Червона шапочка“ ( утеплення) 

510,0 510,0 - - - - - - - 

План дій з 

впровадження 

енергоефективни

х технологій на 

базі 

Олександрівської 

школи 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Реконструкція приміщення 

Олександрівської філії Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №6 по вул. Центральна, 1 

в с.Олександрівка Полтавської області. , 

ПКД - 60,0 тис.грн 

1500,0 1500,0 - - - - - - - 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Поточний ремонт відмосток навколо 

об’єктів комунальної власності  

 
 

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

План дій з 

впровадження 

енергоефективни

х технологій на 

базі школи №4 

м.Пирятин 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

Ремонт покрівлі початкової школи 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4,  у тому 

числі виготовлення ПКД (молодша 

школа) 

 

1500,0 1500,0 - - - - - - - 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.) 

ПКД Капремонт покрівлі 

Калиновомостівської школи 

680,0 680,0 - - - - - - - 
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Калиновомостівс

ької школи 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

ЦДЮТ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М. 

Реставрація фасаду, ремонт огорожі  

ЦДЮТ  

2000,0 2000,0 - - - - - - - 

390,0 390,0 - - - - - - - 

Програма 

„Шкільна парта - 

2017 - 2019“  

 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Коваленко 

Т.М.) 

Придбання парт та стільців  647,5 647,5 - - - - - - - 

Програма 

„Опікуємося 

освітою“ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Коваленко 

Т.М.) 

Навчання для педагогів (150,0 

тис.грн.), 
придбання автобуса – (1900,0 тис.грн.) 

 

347,6 

 

950,0 

347,6 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

950,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Проект 

„Поліпшення 

якості 

муніципальних 

послуг 

позашкільної 

освіти у сфері 

розвитку 

фізичної 

культури і спорту 

на території 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

Відділ 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Новіков О.О.), 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Ільченко Т.М.), 

Пирятинський 

ліцей 

(Понамаренко 

Л.В.) 

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 

 

1425,0 750,0 - 600,0 - - - - 75,0 

(СГД-

партне

ри) 
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громади в 

контексті 

створення 

сучасного 

спортивно-

інноваційно-

розвивального 

простору школи 

європейського 

успіху на базі 

Опорного 

закладу 

Пирятинський 

ліцей – 

тренувальний 

центр спортивної 

майстерності“ 

Проект „Мости 

партнерства 

задля розвитку 

місцевих громад“ 

за участі 

науково-

педагогічних 

працівників 

Полтавського 

обласного 

інституту 

післядипломної 

педагогічної 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

(Коваленко 

Т.М.) 

Формування і розвиток якісної 

освітньої системи, 

конкурентоздатної і соціально 

адаптованої особистості, її 

громадянської і політичної культури, 

розвиток ініціатив громадянського 

суспільства у різних сферах життя, 

пошук відповідей на існуючі 

виклики місцевого самоврядування, 

обмін ідеями й досвідом щодо 

розвитку і підтримки громадянської 

участі 

- - - - - - Німецьк

о-
українсь

кий 

проект у 
рамках 

реалізаці

ї 
програм

и 

Міністер

ства 

закордо
нних 

справ 

Німеччи
ни 

„Посиле

ння 
співпрац

- - 
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освіти 

ім. М. В. Острогр

адського 

представників 

Пирятинської 

міської ради та 

експертів з 

питань місцевої 

демократії та 

розвитку громад  

Німеччини 

і з 

громадя
нським 

суспільс

твом у 
країнах 

Східног

о 
партнерс

тва“ 

Завдання С.2.5 Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади шляхом створення громадських формувань з 

охорони громадського порядку 

План дій з 

організації роботи 

служби охорони 

громадського 

порядку  під час 

виникнення  

надзвичайних 

ситуацій  

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи (Педяш 

Р.О.) 

Охорона і забезпечення громадського 

порядку в зонах надзвичайних ситуацій; 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

в зонах надзвичайних ситуацій; 

охорона майна, що залишилося без 

нагляду в зонах надзвичайних ситуацій; 

надання допомоги в оповіщенні 

населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

надання допомоги у проведенні 

відселення людей з місць, небезпечних 

для проживання, та під час проведення 

евакуації населення; 

участь у проведенні карантинних 

заходів під час епідемії та епізоотій; 

розроблення та проведення розрахунку 

шкоди потреб у матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення заходів із 

охорони громадського порядку. 

- - - - - - - - - 
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Завдання С.2.6. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

 

Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

у 2019 році 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

Пирятинської 

міської ради 

(Зібницька Л.І.) 

 

 

 

 

 

 

Відшкодування частини вартості 

путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку за 

надані послуги з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми 
Оплата вартості двохразового 

харчування учнів та вихованців в 

таборах з денним перебуванням; 

Оплата вартості путівок до закладів 

оздоровлення дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки 

764,3 

 

 

521,0 - 202,0 - - - - 41,3  

 

 

(кошти 

батьків

) 

Завдання : Забезпечення соціального захисту населення 
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Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік 

Головний 

спеціаліст із 

соціальних 

питань 

Колос А.В. 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Пирятинської 

РДА 

Гудзь В.В. 

Розділ1. 

1) надання матеріальної допомоги на 
лікування хворим жителям; 

2) надання матеріальної допомоги на поховання 

непрацюючим жителям, які не досягли 

пенсійного віку; 

3)  надання пільг інвалідам по зору І групи; 

4) грошова допомога на оплату додаткової 50% 

пільги для оплати за житлово-комунальні 

послуги  члену сім’ї загиблого воїна-

інтернаціоналіста Дудзинській З.І. з урахуванням 

державних пільг 50%; 

5) надання матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок 

непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення;  

6) відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян у 

приміському (міському) автотранспорті 

загального користування ; 

7) відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян у 

приміському залізничному транспорті загального 

користування; 

8) відшкодування компенсації за послуги зв’язку, 

надані окремим пільговим категоріям громадян, 

9) щомісячна компенсація призначається 

непрацюючим фізичним особам, які постійно 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги (2 особи);  

10) проходження курсу реабілітації дітей з 

інвалідністю, які проживають на території ОТГ; 

11)  підвіз дітей до реабілітаційного закладу 

протягом курсу реабілітації 

 

654,8 

 

654,8 

 

- - - - - - - 
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Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік  

Головний 

спеціаліст з 

соціальних 

питань (Колос 

А.В.), 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Кабушка Ю.В. 

Розділ 2. Соціальний захист військово-

службовців, військо-возобов’я-заних, 

учасників АТО, ООС та членів їх сімей, 

які проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ОТГ: 
1) надання матеріальної допомоги 

членам сімей військовослужбовців, 

призваних на військову службу 

райвійськкоматом та військовослуж-

бовців, які несуть службу в зоні 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил за контрактом для 

оплати за надані житлово–

комунальні послуги; 
2) надання щомісячної матеріальної 

допомоги дитині загиблого учасника 

АТО Аранчію М.О. в розмірі 

прожиткового мінімуму; 

3) надання матеріальної цільової 

допомоги на лікування учасників 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, які отримали поранення 

під час несення служби; 

4) надання щоквартальної матеріаль-ної 

допомоги для оплати за житлово-

комунальні послуги членам сімей 

загиблих учасників антитерорис-тичної 

операції; 

 5) надання щоквартальної матеріа-льної 

допомоги для оплати за житлово-

комунальні послуги сім’ям померлих 

учасників антитерористи-чної операції 

187,7 187,7 - - - - - - - 
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в 2015-2018 рр.; 

 6) надання одноразової матеріальної 

допомоги військовослужбовцям на 

оздоровлення, що отримали поране-ння 

під час виконання обов’язку в зоні 

проведення антитерористичної опера-

ції, операції об’єднаних сил в 2015-2018 

рр. ( в розмірі 4,0 тис.грн.); 

 7) надання одноразової матеріальної 

допомоги на поховання непра-цюючим 

учасникам антитерорис-тичної операції, 

операції об’єднаних сил, які не досягли 

пенсійного віку (в розмірі 3,0 тис.грн.); 

 8) соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил та членів їх сімей 

картками зі знижками на товари та 

послуги. 

Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

(Гудзь В.В.) 

Розділ 3. Покращення якості 

соціального обслуговування найбільш 

вразливих верств населення ОТГ: 

 1) придбання бланків заяв для 

призначення різних видів державних 

соціальних допомог за єдиною заявою; 

2) оплата послуг Укрпошти за 

пересилку до Центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат у 

Полтавській області особових справ 

отримувачів  всіх видів державних 

соціальних допомог; 

3) придбання тонеру для заправки 

картриджів. стрічок фарбувальних; 

4) придбання  

19,7 19,7 - - - - - - - 
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150 пачок газетного паперу 

60 пачок офісного паперу 

500 папок швидкозшивачів,  

для формування особових справ 

отримувачів житлово  – комунальних 

послуг та друку повідомлень про 

результат призначеної субсидії 

Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

(Гудзь В.В.) 

Розділ 3. „Чорнобильці серед нас, з 

нами в житті та пам’яті“: 

1) організувати зустрічі керівництва та 

громадськості  з ліквідаторами, 

вдовами, особами, постраждалими 

внаслідок аварії на ЧАЕС; 

2) нагородити цінними подарунка ми 

активістів громадського руху ,,Союз 

Чорнобиль України’’ учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС; 

відшкодування одноразового проїзду 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  та 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

15,0 15,0 - - - - - - - 

Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік 

Районна  

організація  

ветеранів 

Дубецький Б.В. 

Розділ 4.  Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, 

інвалідів, учасників антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил: 
1) організація та проведення огляд – 
конкурсів, літературно-музичних  

композицій, тематичних лекцій, гри  

„Джура“. Відзначення переможців 

конкурсів та їх нагородження 

(екскурсія); 

98,6 98,6 - - - - - - - 
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2) організація та проведення заходів 

„Дня захисника Вітчизни“, „Дня 

мтері“, „Дня партизанської слави“, 

„Дня Перемоги“, „Дня Неалежності“, 

„Дня ветерана“, „75-річниці 

Звільнення України“, „Дня Гідності“, 

„Дня Збройних Сил України“, „Дня 

волонтера“ привітання та 

нагородження ветеранів, учасників 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил; 

3) вшанування пам’яті ветеранів; 

4) надання спортивно-оздоровчих 

послуг (масаж, заняття в 

тренажерному залі) учасникам 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил 
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) Утримання Пирятинського 

міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (заробітна 

плата, нарахування на заробітну 

плату, відрядження, канцтовари, 

оплата послуг); 

2) Заходи соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, 

дітей та сімей загиблих та учасників 

антитерористичної операції, операції 

550,0 550,0 - - - - - - - 
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об’єднаних сил, 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: 

2.1. заходи первинної профілактики 

серед дітей та молоді; 

2.2. майстер клас з дитячої творчості 

для дітей з інвалідністю; 

2.3. участь осіб з інвалідністю у 

Відкритому регіональному 

фестивалі творчості людей з 

інвалідністю ,,Дивосвіт надії“ в 

м.Миргород; 

2.4. інформаційна компанія щодо 

наслідків вживання тютюну, 

алкоголю, психоактивних речовин 

та прекурсорів, формування 

здорового способу життя; 

2.5. огляд діяльності шкільних 

служб порозуміння; 

2.6. участь осіб з інвалідністю в 

змаганнях з рекреаційних видів 

спорту в м.Хорол; 

2.7. участь осіб з інвалідністю у 

Фестивалі творчості в м.Шишаки; 

2.8. конкурс „Молодь обирає 



123 
 

здоров’я“; 

2.9. змагання з рекреаційних видів 

спорту для дітей з інвалідністю; 

2.10. змагання з рекреаційних видів 

спорту для осіб з інвалідністю; 

2.11. захід до Дня захисту дітей на о. 

Масальський для дітей з 

інвалідністю; 

2.12. заходи до Дня захисту дітей; 

2.13. тренінг ,,Базові навички 

медіатора шкільної служби 

порозуміння“; 

2.14. участь осіб з інвалідністю у 

Всеукраїнських змаганнях зі 

спортивного орієнтування в 

м.Лубни; 

2.15. участь осіб з інвалідністю у 

фестивалі ,,Зорі Надії“ в м. Балта 

Одеської області; 

2.16. участь осіб та дітей з 

інвалідністю у змаганнях з 

рекреаційних видів спорту в м. 

Прилуки; 

2.17. заходи до Дня родини; 

2.18. Регіональний фестиваль 

творчості людей з інвалідністю 

,,Древній Пирятин“; 

2.19. соціальна акція „Школярик“ 

для дітей із сімей, які перебувають в 

СЖО, дітей які опинилися в СЖО, 
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дітей із багатодітних сімей (5 та 

більше), які йдуть до 1-го класу; 

2.20. заходи до Дня усиновлення; 

2.21. участь осіб з інвалідністю у 

відкритій міській спартакіаді з 

рекреаційних видів спорту в м. 

Кременчук; 

2.22. участь осіб з інвалідністю у 

фестивалі ,,Сяйво перлин“ в м. 

Боярка Київської області; 

2.23. участь осіб з інвалідністю у 

фестивалі ,,Прилуки-фест“; 

2.24. участь осіб з інвалідністю у 

Відкритому регіональному 

фестивалі творчості людей з 

інвалідністю ,,Сузір’я мрій“ в 

м.Лубни; 

2.25. участь молоді з інвалідністю у 

відкритому обласному фестивалі  

,,На крилах віри“ в м.Хорол; 

2.26. заходи до Дня осіб з 

інвалідністю; 

2.27. заходи до міжнародного Дня 

волонтерів; 

2.28. майстер-клас з дитячої 

творчості для дітей з інвалідністю; 

2.29. акція „Святий Миколай – 

дітям“; 

2.30. привітання новорічними 

подарунками дітей з інвалідністю; 
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2.31. Надання соціальних послуг з 

наданням притулку жінкам, які 

опинилися в кризових життєвих 

ситуаціях та бездомних громадян 

постраждали від насильства в сім’ї; 

2.32. соціальна профілактика 

торгівлі людьми, надання 

соціальних та реабілітаційних 

послуг особам, постраждалим від 

торгівлі людьми, створення 

мультидисциплінарної групи, 

навчання фахівців щодо взаємодії у 

сфері протидії торгівлі людьми. 

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; 

Заходи не потребують фінансування: 
6) Раннє виявлення дітей та сімей, які 

перебувають у складних життєвих         
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обставинах та надання соціальних 

послуг; 

6.1 Правове виховання учнів, батьків, 

вчителів, працівників соціальних служб 

шляхом проведення місячників 

правових знань, профілактики 

правопорушень, антиалкогольної, 

антинаркоманійної пропаганди, 

формування здорового способу життя, 

Всеукраїнського тижня права, 16 днів 

гендерного насильства, проведення 

правоосвітніх заходів, зустрічей з 

представниками соціальних служб, 

правоохоронних органів; 

6.2. Проведення профілактичних 

заходів (рейдів) „Діти вулиці“ у 

закладах сфери розваг, громадського 

харчування, що розташовані на 

території Пирятинської міської ОТГ. 
Програма 

зайнятості 

населення на 2019 

рік 

 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

та розвитку 

(Троян Н.М.) 

Організація громадських робіт 423,0 423,0 - - - - - - - 

Програма 

організації 

суспільно-

корисних робіт для 

порушників, на 

яких судом 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Організація суспільно-корисних робіт 

для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання оплачуваних 

суспільно-корисних робіт 

30,0 30,0 - - - - - - - 
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Начальник управління економіки  І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

вигляді виконання 

оплачуваних 

суспільно-

корисних робіт у 

2019 році 

Комплексна 

Програма 

соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення на 

2019 рік 

КП „ЦПМСД“ 

(Дядькова І.М. 

Придбання ліків та спеціального 

харчування хворим на рідкісні  

(орфанні) захворювання 

 

 

 

27,6 27,6 - - - - - - - 

РАЗОМ:   1268092,0 843671,1 9231,0 3062,0 3698,0 15000,0 5540,6 1685,0 4204,3 
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