
 

 

                                                                                   
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

п’ятдесят восьмої сесії сьомого скликання 

 

 

01 серпня 2019 року № 270 

 

 

Про затвердження Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних 

проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою підвищення рівня ефективності людських та матеріальних ресурсів 

міської ради, комунальних підприємств, установ та громадських організацій, 

зростання активності мешканців Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади щодо впровадження дієвих підходів до реалізації соціально-економічної та 

культурної політики на муніципальному рівні, створення сприятливих передумов для 

проєктної діяльності, залучення коштів донорських організацій та грантових програм, 

вчасного надання матеріально-фінансової підтримки конкурсним та грантовим 

проектам, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки соціально-культурних 

проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконкому 

міської ради (Зергані М.І.), відділ муніципальних ініціатив та інвестицій управління 

економіки виконкому міської ради (Крагель Є.М.), відділ інформаційних технологій 

та захисту інформації виконкому міської ради (Божко А.М.), відділ управління 

комунальною власністю виконкому міської ради (Кошова Є.О.), відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого комітету Вараву М.В. та постійну комісію міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 
 



Додаток  

до рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання   

01 серпня 2019 року № 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

надання фінансової підтримки  

соціально-культурних проєктів   

„Зробимо Пирятинську громаду 

кращою!“  

на 2019 рік 
 

 
 

 

м. Пирятин 



Вступ 

Стійкий розвиток економіки, відродження конкурентоспроможних 

виробництв, повноцінне використання потенціалу громади та зростання рівня 

життя населення вимагає відповідних вкладень у виробничу і соціальну сферу. 

Аналіз міжнародного досвіду проєктної діяльності показує, що в багатьох 

розвинених країнах світу одним з важливих завдань органів місцевого 

самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних 

альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з 

міжнародними фондами, програмами та грантами.  

Тому, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком 

роботи органів місцевого самоврядування, підприємств та установ комунальної 

власності, благодійних та громадських організацій, активних жителів громади 

повинна стати робота спрямована на пошук позабюджетних джерел 

фінансування з обласних, державних, міжнародних фондів, програм та грантів. 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 

На сьогодні в Україні діє велика кількість благодійних організацій та 

фондів як місцевих, так і закордонних. Головною метою їх роботи є надання 

фінансової підтримки для розв’язання різноманітних проблем, які стримують 

економічне зростання та покращення інвестиційного клімату в громадах і не 

сприяють задоволенню інтересів населення. Грантове фінансування може 

якісно допомогти у вирішенні численних та важливих питань розвитку 

територій, навчальних, медичних та спортивно-оздоровчих закладів, на які, 

зазвичай, не вистачає коштів у місцевих бюджетах. З огляду на це, одним із 

напрямів роботи структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств, громадських об’єднань та інших неприбуткових 

організацій і активних громадян на території Пирятинської міської ОТГ може 

бути пошук позабюджетних джерел фінансування. Гранти надаються на 

конкурсній основі та на умовах, які визначає грантодавець і, як правило, такі 

проєкти передбачають виділення коштів для співфінансування реалізації 

запланованих заходів з місцевих бюджетів. Окрім того, конкурсні та грантові 

програми і проєкти обмежені в часі: в нетривалий період від дати подачі 

проєктної заявки до оголошення результатів необхідно підтвердити готовність 

до співфінансування. 

Дана Програма передбачає створення сприятливих умов для розвитку та 

заохочення підприємств і установ комунальної форми власності, активізації 

громадських організацій шляхом розроблення і впровадження дієвого 

механізму надання їм гарантованої матеріально-фінансової підтримки для 

участі в конкурсних проєктах і грантових програмах, вчасної та якісної 

реалізації узгоджених ініціатив та інноваційних пропозицій для соціально-

культурного розвитку Пирятинської міської ОТГ. 



2. Мета Програми 

Підвищення рівня ефективності залучення людських та матеріальних 

ресурсів органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ 

та громадських організацій і активних, небайдужих громадян на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на впровадження 

дієвих підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на 

муніципальному рівні. 

 

3.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 

Шляхами і способами розв’язання проблеми є: 

забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з 

громадськістю; 

розвиток активної участі жителів громади у реалізації громадських 

ініціатив; 

створення ефективного механізму з оцінки та забезпечення проведення 

відбору проєктних ідей та/чи проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок 

коштів донорських організацій та грантових програм при співфінансуванні з 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

4. Завдання, заходи і строки виконання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

Налагодження безперервного та дієвого механізму покращення 

результативності роботи структурних підрозділів виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради у сфері проєктного менеджменту, активізація 

діяльності комунальних підприємств, установ і місцевих організацій 

громадянського суспільства, а також громадян щодо участі у розробці заявок та 

сприянні реалізації інвестиційних проєктів, які мають пріоритетне значення 

відповідно до Стратегій розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади шляхом застосування методу ресурсної мотивації, що 

базується на формуванні системи повного фінансового забезпечення цих 

проєктів 

Строки виконання Програми: 2019 рік. 

Основними заходами Програми є: 

Монтаж, пуск та налагодження сонячного WI-FI дерева. 

 

5. Очікувані результати 

Короткострокові: 

зростання активності структурних підрозділів виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради щодо участі у вітчизняних та міжнародних 

конкурсних і грантових проєктах та кількості громадських організацій, 

залучених до виконання суспільно значимих для міста та об’єднаної громади 

функцій. 

Довгострокові: 

поступальне покращення благоустрою населених пунктів Пирятинської 

міської ОТГ; 



розширення різноманіття переліку та покращення якості надання 

соціально-культурних послуг, які отримують члени громади; 

встановлення партнерських відносин між міською радою, організаціями 

громадянського суспільства на території Пирятинської міської ОТГ, жителями 

населених пунктів з активною життєвою позицією. 

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, обласного, 

державного бюджету, грантів, власних коштів підприємств та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Програма розрахована на період 2019 рік і має 

бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт, передбачених головними 

напрямками.  

 

7. Контроль за реалізацією Програми 

Контроль за реалізацією Програми здійснюють заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Варава М.В. та постійна 

комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1  

до Програми  

 

П А С П О Р Т  

Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних проектів  

„Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  Відділ муніципальних ініціатив та інвестицій 

управління економіки виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради 

2  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 04.07.2019 

№126 

3  Розробник Програми  Відділ муніципальних ініціатив та інвестицій 

управління економіки виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради 

4  Співрозробник Програми  - 

5  Відповідальний виконавець 

Програми  

Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності, відділ 

інформаційних технологій та захисту інформації, 

відділ управління комунальною власністю, відділ 

муніципальних ініціатив та інвестицій 

управління економіки виконкому міської ради  

КП „Каштан“ 

6  Учасник Програми  КП „Каштан“ 

7 Термін реалізації Програми  2019 рік 

 Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

- 

8  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм)  

Бюджет міської ОТГ, кошти обласного, 

державного бюджетів, грантів, власних коштів 

підприємств та інших джерел, не заборонених 

законодавством 

9  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому 

числі(тис.грн.):  

88,680 

 коштів бюджету міської ОТГ 42,680 

 Кошти обласного бюджету 40,0 

 Кошти партнерів 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Програми  

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання 

програми 

Усього витрат 

на виконання 

Програми, тис. 

грн. 
І ІІ ІІІ 

2019 рік - - 

Обсяг ресурсів усього 

(тис. грн), у тому числі: 

88,680 - - 88,680 

Бюджет міської ОТГ 42,680 - - 42,680 

Кошти обласного бюджету 40,0 - - 40,0 

Кошти партнерів 6,0 - - 6,0 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        Додаток 3 

 до Програми 

Напрями діяльності та заходи  

Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду 

кращою!“ на 2019 рік 

№  

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, у тому числі: 

Очікуваний результат 

1. 

 

„Сонячне WI-FI 

дерево в 

Пирятині – 

крокуємо в 

Європу“ 

Монтаж, пуск та 

налагодження сонячного 

WI-FI дерева 

2019 Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства, відділ 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

управління 

економіки, відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності, 

відділ інформаційних 

технологій та захисту 

інформації, відділ 

управління 

комунальною 

власністю, 

КП „Каштан“ 

Бюджет міської 

ОТГ 

 

 

 

Кошти обласного 

бюджету 

 

 

 

Кошти партнерів 

 

42,680 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

6,0 

Створення у місті 

Пирятині зручного для 

його мешканців, а також 

для гостей міста, 

виокремленого, 

організованого місця, де 

буде можливість 

швидко і безкоштовно 

підзарядити, смартфон, 

планшет, іншу 

портативну техніку від 

акумульованої сонячної 

енергії та скористатись 

вільним доступом до 

мережі Internet у 

форматі WI-FI 

 Всього     88,680  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        Додаток 4 

до Програми 

 

Календарний план 
Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних проєктів  „Зробимо 

Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік 

Пирятинська міська рада Полтавської області вул. Соборна, 21, м. Пирятин 

Код відомчої класифікації_____02_____ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету_0216030, 0217330 

КЕКВ 3110, 2240, 2210, 3122. 

 

№ 

з/п 
Показники 

Правова 

підстава 

Відповідальний за проведення заходу 

(організація, управління, відділ, 

особа) 

Затверджено на 2019 рік тис. 

грн. 
В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, тис. 

грн 

В т. ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

 

1 
Створення у місті Пирятині зручного 

для його мешканців,  

а також для гостей міста, 

виокремленого, організованого місця, 

де буде можливість швидко  

і безкоштовно підзарядити смартфон, 

планшет, іншу портативну техніку від 

акумульованої сонячної  

енергії та скористатись  

вільним доступом до мережі  

Internet у форматі WI-FI 

Рішення 58  

сесії міської  

ради  

від 01 серпня 

2019 року 

№ 270 

Відділ містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

муніципальних ініціатив та 

інвестицій управління економіки, 

відділ інформаційних технологій  

та захисту інформації,  

відділ управління комунальною 

власністю, 

КП „Каштан“ 

 

88,680 
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 Начальник відділу мніципальних ініціатив 

 та інвестицій управління економіки Є.М. Крагель 

 

 Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

  
 01 серпня 2019 року 


