
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

пʼятдесят девʼятої сесії сьомого скликання 

 

 

11 вересня 2019 року № 329 

 

Про хід виконання Плану соціально- 

економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік за перше півріччя 2019 року 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

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

Пирятинської міської ради на 2019 рік“, з метою моніторингу виконання 

заходів Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік у першому півріччі 2019 року, 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

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

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженого рішенням пʼятдесят першої сесії Пирятинської міської ради від 

21 грудня 2018 року № 379 (із змінами), за перше півріччя 2019 року, взяти до 

відома (додається). 

2. Відповідальним виконавцям Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік вжити 

заходів щодо своєчасного та в повному обсязі виконання заходів за 9 місяців 

2019 року, про стан виконання проінформувати управління економіки 

виконкому міської ради до 01 листопада 2019 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісії міської ради. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення пʼятдесят девʼятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

11 вересня 2019 року № 329 

 

 

Інформація 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженого рішенням сорок шостої сесії Пирятинської міської ради  

від 21 грудня 2018 року № 379 (із змінами), за перше півріччя 2019 року 

 

В нашій громаді запроваджено стратегічний підхід до планування сталого 

територіального розвитку. Нагадаю, стратегії — це довготермінові плани 

розвитку, які розробляються, як правило, на 5-7 років, і визначають бачення, 

куди рухається громада. Проте реалізуються Стратегії через щорічні плани 

розвитку, конкретні проекти, на які виділяються чи залучаються кошти. 

Поступова, поетапна реалізація таких проектів чи програм наближає громаду до 

її стратегічних цілей. План соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської ОТГ на 2019 рік, як і два попередніх роки, будується на  Стратегії 

розвитику Пирятинської міської ОТГ на 2017-2020 роки. Основними цілями 

плану, відповідно, є: забезпечення сталого економічного  розвитку громади, 

створення  комфортних умов для мешканців та формування  свідомої та 

активної громади з високою якістю життя. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК  ГРОМАДИ 

 

Першим розділом Плану передбачено здійснення заходів з 

диверсифікації місцевої промисловості шляхом створення логістичного  

центру та оптового аграрного ринку. Підходящі земельні ділянки площею 15 га 

та 1 га знаходяться в зоні, яка межує з автошляхом Київ-Харків-Довжанський. З 

метою їх продажу або передачі в оренду вивчено процедуру організації 

земельних аукціонів. За класифікацією видів цільового призначення земель 

зазначені земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського 

призначення і їх зміна з наступним використанням у відповідності до цілей 

інвестиційних проєктів передбачає компенсацію втрат в розмірі близько 2,35 

млн. грн. Тому  для реалізації такого масштабного проекту, як логістичний 

центр, зазначену суму потрібно виділити з міського бюджету, що поки ще не 

можливо враховуючи наявні фінансові можливості. Що стосується агроринку, 

то витрати можна зменшити, якщо з майбутнім інвестором укласти угоду 

оренди земельної ділянки, умовами якої покласти ці витрати на орендаря з 

подальшим проведенням аукціону.  

Вже зараз ми розраховуємо на зовнішній попит, тому з метою пошуку 

ефективного інвестора зазначені та інші інвестиційні пропозиції опубліковані 



на електронних платформах  Grominvest,  Міжнародної торгової палати,  

включені до друкованого варіанту Інвестиційного паспорту Полтавської 

області та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в 

геоінформаційної системі обліку активів Пирятинської міської ОТГ у віконці 

„Обʼєкти потенційних інвестицій“.   

Крім того, підготовлено друковані матеріали, спрямовані на створення 

позитивного іміджу та просування інвестиційних можливостей громади – 

Паспорт громади, Путівник інвестора (на англійський та український мовах), 

Каталог місцевої продукції. Інвестиційний паспорт Пирятинської міської ОТГ  

здобув перемогу в конкурсі „Кращий інвестиційний паспорт Полтавщини“.  

підготовлені матеріали постійно презентуються під час навчальних візитів, 

участі у форумах, конференціях обласного, всеукраїнського та міжнародного 

рівнях (Нідерланди, Польща, Німеччина, Латвія, м.Кропивницький, м.Полтава).  

З метою забезпечення місцевих підприємців та інвесторів необхідної для 

ведення бізнесу інформацією створено віконце „До уваги бізнесу“ в  головному 

меню офіційного сайту громади. Інформація в розділах „Інформація для 

ведення бізнесу“, „Моніторінг цін“, „Вільні обʼєкти нерухомості“ регулярно 

поновлюється, нещодавно наповнено інформацією відповідного  спрямування 

віконце „Пирятинщина інвестиційна“,  розділ „Пирятинщина туристична“ буде 

заповнено у 3 кварталі. 

 Також, поступово просуваємо бренд громади – як виробника широкого 

спектру харчових товарів. Зокрема, в один кошик можна покласти і сири АТ 

„Пирятинський сирзавод“, і фруктово-овочеві  консерви ТОВ „Екопродгруп“,  і 

мʼясну продукцію місцевих фермерів, і широкий спектр хлібобулочних виробів 

тощо. В цьому році Пирятинський кошик презентовано на всеукраїнському 

форумі місцевого самоврядування у м.Львів.    

З метою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності 

діючих на території громади підприємств продовжилась реалізація Плану 

місцевого економічного розвитку. В рамках виконання Плану проведено 3 

зустрічи з місцевими підприємствами АПК, за наслідками якої сформовано 

партнерство та обрано напрям створення спільного підприємства 

(перероблення сої). Продовжились зустрічи міського голови у форматі 

„Ранкова кава з мером“. З метою популяризації інновацій та кращого досвіду у 

виробничий сфері підготовлено 4 публікації в місцевій пресі та два відео-

сюжети на телебаченні. З метою спрощення доступу до фінансових ресурсів 

створена електронна база данних місцевих підприємців, яким адресно 

надсилається інформація про конкурси, гранти, проєкти. Запроваджено 

тренінги із спільного заповнення аплікаційних заявок, за наслідками 

підготовлено 3 заявки від місцевого бізнесу на участь в проекті „Посилене 

партнерство для сталого розвитку“ Уряду Швеції та ПРООН. Також на базі 

міської ради Полтавською сільськогогосподарською дорадчою службою 

проведено тренінг щодо участі у державних та обласних програмах підтримки 

підприємництва. 

Проведено 2 засідання ради підприємців при виконкомі міської ради, на 

якому розглянуто декілька важливих питань, зокрема направлено звернення до 



Прємʼєр-Міністра В.Гройсмана щодо запровадження індексації граничних 

обсягів доходів для платників Єдиного податку другої групи. Отримана 

відповідь  з Міністерства фінансів України щодо відхилення пропозиції наших 

підприємців. 

В напрямі розвитку збалансованого підприємництва заплановані 

заходи з маркетингових досліджень щодо перспективних потреб  громади  у 

товарах та послугах для створення нових видів бізнесу. За попередніми 

оцінками вартість таких послуг спеціалізованих фірм становить більше 35,0 

тис.грн. За відсутності коштів в бюджеті міської ОТГ проводиться моніторинг 

грантових пропозицій. Реалізується Комплексна програма сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва, на заходи якої виділено 110,0 тис.грн. На 

даний час завершено проведення конкурсу „Кращий підприємець-2019“, 

визначені преможці та призери. Триває підготовка бізнес-планів підприємцями, 

які виявили бажання взяти участь в конкурсі „Розвиваю бізнес в своїй громаді“. 

З метою розвитку туристичного бізнесу розроблений та надрукований 

загальним тиражом 25 примірників Каталог народних майстрів та умільців 

Пирятинської міської ОТГ. Каталог передано Пирятинському краєзнавчому 

музею для включення в туристичні маршрути відвідування народних майстрів, 

під час яких планується проведення майстер-класів. Забезпечено  

розповсюдження каталогу під час проведення заходів обласного та 

республіканського рівнів. Тепер на кожному масовому культурному заході 

відділ культури та туризму організовує майстер-класи місцевих народних 

майстрів. 

Пирятинський краєзнавчий музей накопичує та зберігає культурну і 

історичну спадщину громади, поступово перетворюється на туристично-

інформаційний центр. За 1 півріччя 2019 року заклад відвідало близько 8,3 

тис.осіб. Спільно з відділом культури і туризму  розроблені та освоєні 

веломаршрути „Шумейкове урочище“, „Стежками Приудайщини“,  автобусний 

маршрут „Видатні місця Пирятина“, а також пішохідний туристичний маршрут 

„Бойовими шляхами Пирятинщини“. За півроку до 100 туристів різного віку з 

різних куточків України та світу взяли участь у туристичних походах. З метою 

запровадження нових туристичних послуг у вересні буде проведено конкурс 

„На кращу розробку туристичних маршрутів“ до Дня туризму (1000 грн). 

З метою розвитку рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок 

НПП „Пирятинський“ проведено 2 екошколи, які відвідали 40 учнів міських 

шкіл, для яких придбані поліграфічна продукція, організовані 4 екскурсії (11,2 

тис.грн). Відділ культури та туризму надавав методичну допомогу закладу, 

брав участь у спільних конференціях та  фотовиставках.  

Також з метою створення умов для розвитку туризму передбачалось 

виготовити ПКД на заходи з поліпшення водності р.Удай, на ці цілі виділені 

кошти в сумі 200,0 тис.грн. На даний час гідролог НПП „Пирятинський“ готує 

висновок щодо розробленого робочого проекту для врахування при замовленні 

нового робочого проекту „Розчищення ділянки р.Удай та підтримання її 

сприятливого гідрологічного режиму в межах м.Пирятин“.  



Виконувались заходи з маркетингу та брендингу громади, оскільки 

імідж і репутація є основою внутрішніх та зовнішніх комунікацій. З цією 

метою, а також для забезпечення прозорості і публічності рішень міської ради, 

виконувалась Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації, на фінансування якої у 1 півріччі 2019 року 

використано  263,8 тис.грн. Зокрема, на висвітлення діяльності депутатів 

міської ради – 135,7 тис.грн., на висвітлення діяльності структурних підрозділів 

виконкому міської ради, старостатів, закладів освіти, культури, соціального 

захисту, охорони здоров’я міської ради, комунальних підприємств, квартальних 

комітетів – 128,12 тис.грн. У тому числі, на ТРК „Пирятин“ підготовлено 77 

відеосюжетів, в газетах „Пирятинські вісті“ та „Пирятинська правда“  

опбліковано відповідно 104 та 23 статті.  

Робота закладів культури була спрямована на задоволення культурно-

розважальних потреб місцевого населення та гостів громади. У 1 півріччі згідно 

із планом проводились різноманітні заходи, в яких взяли участь близько 18,0 

тис.осіб, на ці цілі використано 44,8 тис.грн.  

Найбільш масовими були новорічні вітання, міські гуляння „Проводи 

зими. Зустріч весни“, День соборності України, Міжнародний день памʼяті 

жертв Голокосту, День памʼяті героїв Крут, День вшанування учасників 

бойових дій на територій інших держав (30-річчя закінчення Афганської війни), 

День Героїв „Небесної сотні“, фестиваль авторської пісні ім. В.Г.Прокопенка, 

День Європи та День молоді. 

Продовжилась підтримка обдарованих дітей. З бюджету міської ОТГ у 

першому півріччі 2019 року виплачено стипендії 15 обдарованим дітям у трьох 

номінаціях: освітня, спортивна та мистецька діяльність на загальну суму 44,0 

тис.грн. 

Забезпечено сприяння інтелектуальному зростанню учнівської молоді.   

Упродовж першого півріччя 2019 року в обласному етапі Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін стали призерами 11 учнів, у ІI етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України - 6 учнів.  

Зростає творчий потенціал молодих пирятинців. У ІІ (зональному) етапі 

конкурсу-огляду екологічних агітбригад  команда Пирятинського ліцею 

здобула ІІІ місце. Театральний колектив ,,Золотий ключик“ Пирятинського 

ЦДЮТ здобув ІІІ місце в обласному етапі огляду-конкурсу театральних 

колективів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Вихованці 

ЦДЮТ здобули І місце в  обласному конкурсі з образотворчого мистецтва 

„Барвисте перевесло“ в номінації „Скульптура“ , ІІ місце у Міжнародному 

фестивалі дитячої та молодіжної творчості „Перлина Fest“ в номінації 

„Художнє читання“, два призових місця ІІ (обласному) етапі конкурсу 

художньої самодіяльності  „Веселка“. 

Одним з приоритетних напрямків діяльності міської ради залишається 

фізична культура і спорт. Завдяки підтримки з бюджету міської ОТГ та з метою 

підвищення рівня спортивної майстерності  у 37 спортивних змаганнях з 



баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, сумо, дзюдо, шахів та 

настільного тенісу взяли участь 2211 вихованців ДЮСШ та учнів шкіл. 

В напрямі патріотичного виховання пирятинські юнаки взяли участь у 

міському та обласному етапах Всеукраїнської військовопатріотичної 

дитячоюнацької гри „Сокіл“ („Джура“) та обласній грі „Петлюрівський 

вишкіл“. Для цього Пирятинським ліцеєм закуплено польові костюми, для 

станції юних техніків придбано туристичне спорядження та 2 пневматичні 

гвинтівки на суму 37,4 тис. грн.  

Також на покращення іміджу громади спрямована Програма діяльності 

Пирятинської міської ради. Заходи Програми на загальну суму 268,3 тис.грн. 

були спрямовані на оплату послуг голів квартальних комітетів за проведення 

по-господарського обліку – 3,8 тис.грн., членських внесків за участь асоціаціях 

- 22,2 тис.грн, виготовлення технічної документаці на об’єкти, що переходять 

до комунальної власності територіальної громади міста – 2,0 тис.грн., 

сувенірної продукції із символікою м.Пирятин – 1,9 тис.грн., виготовлення 

схеми планування територій ОТГ – 142,4 тис.грн., утримання гуртожитку по 

площі Героїв Майдану, 2 та ЦНАПУ – відповідно 80,2 тис.грн. та 13,9 тис.грн, 

громадської вбиральні по вул.Соборна 23А - 1,9 тис.грн. 

 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 
 

В рамках створення системи збору та утилізації відходів реалізується 

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“.  Реконструкцію 

міського сміттєзвалища під полігон ТПВ  планується завершити до кінця року. 

Після закінчення цього етапу розглядатиметься питання щодо  будівництва на 

його базі об’єкту або з сортування або з подальшої переробки відходів. 

 Відповідно до частини першої статті 11 Закону України „Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення“ та з метою зменшення навантаження 

на Пирятинські очисні споруди ТОВ „Пирятинський сирзавод“ розробляє 

робочий проект по будівництву власних локальних очисних споруд 

 З метою модернізації та розвитку матеріально-технічної бази КП 
„Каштан“ придбано обладнання для ямкового ремонту доріг - повітродувка 

BR550 та бензоріз TS800 (44.0 тис.грн). 

Для забезпечення належного водовідведення планувалось будівництво 

напірного колектора на відвід стічних від по вул.Гагаріна та вул.Мікромістечко, 

на які передбачалось залучити кошти з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища  для здійснення  природоохоронних 

заходів. На жаль,  у 2019 році фінансування з цього джерела не передбачено. 

Поширюються нові форми управління житловим фондом, зокрема 

шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку 

(ОСББ). Головною перевагою ОСББ є  більш ефективного використання 

грошових коштів громадян. Станом на 01.01.2019 року в громаді 

функціонувало 17 ОСББ, упродовж 1 півріччя 2019 року до їх переліку 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T022918.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T022918.html


додалось ще одне - ОСББ „Полтавська, 4“. Загальна кількість членів ОСББ на 

01.07.2019 становить близько 700 осіб. Загальний фінансовий результат 

діяльності ОСББ у 2018 році позитивний. Середня вартість витрат на 

обслуговування будинку в перерахунку на одного співвласника коливається від 

220 грн. до 250 грн., і є нижчим ніж середні нарахування за житлово-

комунальні послуги (утримання багатоквартирного будинку, вивезення сміття) 

на одного власника особового рахунку по Полтавській області у травні 2019р. 

(365 грн.). 

Поліпшується спортивна та інша інфраструктура. Відповідно до 

плану дій щодо прийняття на баланс міської ради Районного будинку культури 

було вивчено нормативну базу, взято участь в засіданнях районної ради при 

розгляді даного питання. За підсумками обговорення на п’ятдесят другій 

позачерговій сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання прийнято 

рішення від 17.04.2019 № 173 „Про надання попередньої згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, майнового 

комплексу та майна районного Будинку культури“. Районною радою також 

прийнято рішення  про передачу будівлі. На п’ятдесят п’ятій сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання 16.05.2019 прийнято рішення № 182 „Про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, із спільної 

власності територіальних громад Пирятинського району майнового комплексу 

та майна районного Будинку культури“. По завершенню процедури передачі 

створені Пирятинська публічна бібліотека  та Пирятинський культурно-

громадський центр, затверджено штат закладів, зараховані на посади керівники, 

розпочато роботу. 

Мережу майданчиків для занять фізкультурою і спортом планується 

розширити за рахунок будівництва майданчика для скейтбордінга (на території 

стадіону). За рахунок обласних коштів заплановано облаштування спортивних 

майданчиків на суму 800 тис.грн.: у с.Калинів Міст; на території ЦДЮТ, по 

вул.Київська, волейбольний майданчик на території міського стадіону, сектор 

для стрибків в довжину та висоту з розбігу на території  стадіону, тенісні столи 

для дитячих майданчиків по вул.Соборна та вул.Аврущенка. 

Для реконструкції будівлі Пирятинської дитячо-юнацької спортивної 

школи розроблено ПКД, але кошти для проведення реконструкції не виділені. 

Встановлено нове покриття на баскетбольному майданчику Пирятинської 

ДЮСШ, передбачено встановлення огорожі. 

З метою створення умов для надання якісних муніципальних послуг 

позашкільної освіти у сфері фізичної культури та спорту для розширення 

мережі спортивних закладів Пирятинський ліцей та Пирятинська ДЮСШ 

раціонально і ефективно використовують наявні ресурси  (басейн, тренажерний 

зал, спортивні зали). З метою розширення мережі спортивної інфраструктури  

проводяться заходи щодо реконструкції підвального приміщення 

Пирятинського ліцею (виділено кошти в повному обсязі 1885,8 тис. грн., 

розпочато процедуру  відкритих торгів виконавчим комітетом міської ради ). 



Проект „Сонячне WI-FI дерево в Пирятині – крокуємо в Європу“ став 

переможцем конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області, 

сесією міської ради виділені кошти як спів фінансування, розпочата його 

реалізація. 

Приділена увага безпеці життєдіяльності. В рамках Програми 

„Створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік“ Пирятинському районному сектору ГУ 

ДСНС у Полтавській області виділені кошти в розмірі 17,4 тис.грн. на 

компенсацію вартості ПММ під час ліквідацій надзвичайних подій (гасіння 

пожеж). З метою координації роботи під час надзвичайних подій проведено три 

засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

міської ради. Крім того, проведено одне засідання протиепізеотичної комісії 

міської ради, присвячене заходам попередження сказу тварин та 

розповсюдження бродячих собак. 

Для організації рятування людей на водних об’єктах в літній період 

придбано апарат штучної вентиляції легких, рятувальні ноші та дошки на суму 

8,7 тис.грн. 

Забезпечена підтримка Пирятинського райвійськкомату. Освоєно        

46,93 тис.грн на придбання офісних меблів, паливно-мастильних матеріалів та 

оплату послуг з автоперевезення призовників. 

З метою благоустрою населених пунктів розроблено РП по 

облаштуванню світлофора на перехресті вул.Європейська-Абаканська. В стадії 

розробки РП по облаштуванню кругового руху на перехресті вулиці Цибаня-

Визволення-Ярмаркова-Аврущенка. Проведено поточний ремонт доріг по 

вулицях: Європейська, Цибаня, Січових Стрільців, Визволення, Кошового, 

розпочато роботи по вул.Успенська, Ярмаркова, Кулініча, Зоряна, Абаканська, 

Пушкіна. Розпочато освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

яка буде спрямована капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної 

частини по пров.Косий (від вул.Зоряна до вул.Січових Стрільців). Розроблено 

14 РП по реконструкції вуличного освітлення. З метою облаштування мережі 

зупинок громадського транспорту прийнято рішення виконавчого комітету 

№263 від 10.07.2019 „Про напрацювання конкурсних пропозицій щодо 

розташування тимчасових споруд- зупинкових комплексів на території 

м.Пирятин“. На оплату послуг з благоустрою КП „Каштан“ спрямовано 1 291,6 

тис.грн. 

В рамках проекту „Енергоефективність в громадах-II“ ведеться 

моніторинг споживання енергоресурсів будинків комунальної власності, 

вдосконалюється існуюча система енергоменеджменту. Завдяки вжитим 

заходам у 1 півріччі 2019 року вдалося досягти економії в сумі 327,3 тис.грн. за 

рахунок зменшення в порівнянні з  відповідним періодом минулого року 

використання: 

електричної енергії - на 31 793 кВт*год або на 11% менше, економія 

склала – 93 472 грн.; 



природнього газу на 19 588 м. куб. або на 12% менше, економія –        

167 477 грн.; 

вугілля на 1,1 т або на 1% менше, економія – 6 820 грн.; 

дров - на 25 м. куб. або на 51% менше, економія – 25 000 грн.; 

теплової енергії на 18 Гкал або на 9% менше, економія – 34 518 грн. 

Разом з тим, на 23% збільшилось використання холодної води. 

Подано заявку на отримання фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності у громадських будівлях для ОТГ України в рамках 

Програми „U-LEAD з Європою“. Розробляється заявка для отримання технічної 

допомоги від проекту ПРООН „Розвиток та комерціалізація біоенергетичних 

технологій у муніципальному секторі в Україні“, де розглядається питання 

переводу котелень ряду дошкільних навчальних закладів громади на 

альтернативні види палива. 

Стратегію громади заплановано проведення заходів з реконструкції 

системи електропостачання шляхом використання сучасних технологій, 

зокрема прокладки кабелів під землею. На наш запит АТ „Полтаваобленерго“ 

повідомило, що інвестиційною програмою товариства на 2019 рік передбачено 

виконання проектних робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110 35 Квт 

„Пирятин“. Після виготовлення проектної документації виконання робіт буде 

заплановано в інвестиційних програмах наступних років. Інших заходів з 

модернізації обладнання на об’єктах електрічних мереж, в тому числі 

прокладання кабельних мереж, не передбачається. 

 

СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ 

З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ 

 

З метою розвитку є-врядування покращилось інформаційне 

забезпечення структурних підрозділів виконкому міської ради, на ці цілі 

витрачено 406,9 тис.грн. У І півріччі 2019 року придбано додаткові ліцензії 

системи електронного документообігу „АСКОД“, оплачено супровід 

програмного забезпечення для ведення бухгалтерського та фінансового обліку, 

супровід реєстру територіальної громади „ЦНАП-SQS“, придбано захищений 

канал зв’язку для доступу до реєстрів Державної міграційної служби, 

обладнання для відновлення онлайн трансляцій засідань сесії. Поновлено парк 

комп’ютерної техніки: придбано багатофункціональний пристрій, запасні 

частини, витратні матеріали, серверну шафу , комп'ютерну техніку (2 одиниці) 

та багатофункціональний пристрій для потреб інклюзивно-ресурсного центру. 

Виготовлено кваліфіковані електронні підписи та придбано захищені носії 

інформації. 

В результаті поданих заявок громада стала учасником проекту 

міжнародної організації Глобал Ком’юнітіз у співпраці з Громадським 

партнерством „За прозорі місцеві бюджети!“ та консалтинговою групою CASE 

Ukraine „Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та 

медицині“; проекту “Безкоштовне створення та впровадження веб-сервісу 

Електронні консультації з громадськістю”, проекту для ОТГ, що прагнуть 



поліпшити бізнес-клімат у громаді, що реалізується за підтримки Центру 

міжнародного приватного підприємництва (CIPE). 

Підвищується рівень залучення громадян до спільного прийняття 

рішень, рівень їх згуртованості. Залучаються до обговорення нагальних 

питань колективи навчальних закладів, громадських організацій та трудових 

колективів. Зокрема, проведено 2 засідання міської батьківської ради ,,Батьки 

PRO“, напрікінці року будуть проведені уроки місцевого самоврядування  у 

закладах освіти. 

В закладах освіти проводиться робота щодо впровадження громадянської 

освіти, ідей та досвіду за результатами реалізації німецько-українського 

проекту  „Мости партнерства задля розвитку місцевих громад“.  Опорний 

заклад  Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6 став  учасником проекту Міністерства 

освіти і науки України, Європейського Центру ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) 

за підтримки Ради Європи „Програма підтримки освітніх реформ в Україні 

„Демократична школа“. Відділ освіти, молоді та спорту, Пирятинський ліцей з 

Філією стали учасниками навчальної програми для ОТГ „Школа 3.0. Об’єднані 

громади“; 2 працівники відділу пройшли навчання за програмою „Гендерно-

орієнтованого бюджетування для розвитку громад“; учениця 10 класу стала 

учасником від Полтавської області у Всеукраїнській школі громадянської та 

волонтерської участі й патріотичного виховання „Агенти змін“; адміністрація 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 (заклад входить до мережі шкіл лідерської освіти 

Полтавської області) взяла участь у семінарі „Формування лідерської 

компетентності в школі: концепція й досвід упровадження“.  

Також розпочата реалізація проектних пропозицій громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ, на даний час освоєно 230,7 

тис.грн. - придбані палки для скандинавської ходи у кількості 10 шт.,  

встановлено мультимедійний комплекс у Пирятинську ЗОШ №6,   в стадії 

завершення роботи із встановлення інтерактивного комплексу в Пирятинський 

ліцей, спортивного майданчика. Роботи по реалізації громадських ініціатив 

тривають. 

Постійно вдосконалює роботу Пирятинський ЦНАП. За січень –

червень 2019 року ЦНАП надано 10637 послуг.Для оцінки якості надання 

адміністративних послуг у ЦНАП у кожного адміністратора та на вхідній 

частині ЦНАП встановлено таблички „Розкажи нам про свої враження від 

візиту до ЦНАП“, виготовлені  Офісом реформ адміністративних послуг, які 

дозволяють  налагоджувати комунікації з відвідувачами через сервіс гугл-карт 

(GOOGLE maps), надано 14 коментарів. В рамках відстеження результативності 

та виявлення суспільної думки в ЦНАП постійно розміщені анкети у вільному 

доступі. Протягом 1 півріччя 2019 року громадяни заповнили 239 анкет, які 

мають позитивні відгуки та пропозиції щодо надання послуг МРЕО і супутніх 

послуг ксерокопіювання. Для додаткового моніторингу якості надання 

адміністративних послуг у ЦНАП є бокси зі смайликами,  в які мешканці 

вкидають талони на чергу („усміхнених“ -389, „сумних“ - 0) та „Книга відгуків і 

пропозицій“- 5 схвальних відгуків. 



З 26 березня 2019 року ЦНАП розпочав прийом заяв громадян на 

оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі та паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

(біометричний). Станом на 18 липня оформлено: ID-карток - 164 та                    

закордонних – 267. Продовжується робота по реалізації Програми „U-LEAD з 

Європою“,  підписано Угоду про партнерство з компанією NIRAS Sweden AB 

щодо встановлення партнерства, інституційної та технічної модернізації ЦНАП 

по міжмуніципальному співробітництву. 

З метою забезпечення населення послугами первинної медичної 

допомоги, відновлення та збереження здоров’я пацієнтів, виконувались місцеві 

програми. Так, в рамках Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

селах громади на виплату надбавки за складність, напруженість в роботі, 

спрямовано 10,5 тис.грн. ( або 50% до посадового окладу) медичній сестрі 

(брату) загальної практики сімейної медицини села Калинів Міст, який  

обслуговує 506 осіб. У першому півріччі  на амбулаторний прийом звернулось  

428 осіб, виклики на дім здійснено 407 особами. З метою забезпечення громади 

необхідною кількістю сімейних лікарів КП “Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради направляється 

інформація про вакантні посади в департамент охорони здровʼя 

облдержадміністрації для залучення  молодих спеціалістів, вищі учбові медичні 

заклади, розміщується на офіційних сайтах роботодавців. В приміщенні 

Полтавської обласної клiнiчної лікарні ім. М.В. Склiфосовського  директором 

КП „Пирятинський ЦПМСД“ проведена зустріч з випускниками ВДНЗУ 

„Українська медична стоматологічна академія“ з метою працевлаштування 

випускників на посади сімейних лікарів. В приміщенні центру наявні окремі 

кабінети для прийому пацієнтів сімейними лікарями, які укомплектовані та 

комп’ютеризовані.  

З метою надання якісної вторинної медичної допомоги залучено близько 

7,0 тис.грн. бюджету міської ОТГ – відпущено пільгові медикаменти при 

амбулаторному лікуванні 6 хворим, відшкодовано вартість лікування в 

стаціонарних відділеннях 4 ветеранів війни. 

В напрямі створення нової системи доступної освіти активно 

розпочато ремонтно-будівельні роботи. Триває реконструкція покрівлі ЗОШ 

№6, проведено розбирання покриття покрівлі та цегляних конструкцій 

(вентшахти); мурування парапетів з цегли; вогнезахист дерев’яних конструкцій. 

На даний час виконуються роботи по улаштуванню крокв’яних конструкцій. 

Роботи виконуються підрядною організацією ТОВ „Ремтехналадка“ (м. 

Полтава). Вартість робіт складає 1 347,0 тис.грн. 

Розпочато роботи з капітального ремонту харчоблоку та даху ДНЗ 

„Ромашка“,  проведено капітальний ремонт харчоблоку (внутрішнє оздоблення, 

облаштування душової кімнати та санвузла, облаштування ганку зі сторони 

харчоблоку). Також будуть проведені роботи по капітальному ремонту покрівлі 

із частковою заміною дерев’яних конструкцій покрівлі та покриттям покрівлі 

на металочерепицю. Роботи виконує підрядна організація ТОВ „Загалбуд“ (м. 



Київ), яку було визначено шляхом проведення електронних торгів. Вартість 

виконання робіт складає 1 451,4 тим.грн. 

Розроблено ескіз планування проекту з реконструкції будівлі ДНЗ 

„Пролісок“. 

В ДНЗ №3 ,,Берізка“ підрядною організацією ФОП Маценко В.О. (м. 

Прилуки) встановлено 170 м нової бетонної огорожі. З бюджету Пирятинської 

міської ОТГ виділено 99,3 тис.грн. 

 В ДНЗ №7 ,,Червона шапочка“ проведено поточний ремонт харчоблоку: 

замінено каналізаційну систему та електрообладнання, виконано внутрішнє 

оздоблення стін, стелі та підлоги всіх приміщень харчоблоку. Роботи виконані 

підрядною організацією ПП „Удайбудпроект“ (м.Пирятин). Вартість робіт 

склала 178,1 тис. грн.  

 Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

приміщення Олександрівської філії Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І -ІІІ ст. №6, яка на даний час проходить експертизу. 

 Розпочато роботи по ремонту покрівлі початкової школи Пирятинської 

зш І-ІІІ ст. № 4. 

 Проектно-кошторисна документація з капремонту покрівлі 

Калиновомостівської школи на даний час проходить експертизу. Після 

затвердження ПКД на виконкомі міської ради, будуть проведені торги та 

визначено підрядну організацію для виконання робіт. 

 З метою реставрації фасаду та ремонт огорожі ЦДЮТ розроблено ПКД, 

оголошено електронні торги по даному предмету закупівлі. 

 Покращується матеріально-технічна база закладів загальної 

середньої освіти, а саме: Пирятинським ліцеєм та Пирятинської 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №4 придбано шкільні меблі за 

рахунок залишків освітньої субвенції на загальну суму 789,5 тис.грн. через 

ProZorro. 

Програмою „Опікуємося освітою“ передбачено придбання шкільного 

автобуса на умовах співфінансування, проте кошти не виділені жодною із 

сторін. Інші заходи, зокрема, навчання для педагогічних працівників,  

проводяться влітку. 

 Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році на 

базі закладів освіти Пирятинської міської ради працювало 6 таборів з денним 

перебуванням, де мали змогу відпочити 657 дітей. Завдяки заходам  з 

відшкодування частини вартості путівки для дітей , які виховуються в сім’ях з 

дітьми оздоровилася в таборах області 51 дитина. Також в таборах області 

оздоровлено 11 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Зараз, у складний для країни час, люди все більше потребують підтримки 

з боку місцевої влади. На виконання цього завдання спрямована  „Комплексна 

програма соціального захисту та соціального забезпечення“. Загальна сума 

коштів на реалізацію заходів програми у 1 півріччі 2019 року склала 477,3 

тис.грн. Різні види допомог надані 133 особам з пільгових верств населення, 

відшкодовано перевізникам вартість  перевезень та надавачам послуг зв“язку 

відповідно 40% та 30% від загальної кількості пільговиків. 



 
Вид допомоги, виплаченої у 1 півріччі 2019 року Сума, грн. Кількість осіб 

Щомісячна компенсація непрацюючим ФО, які надають 

соціальні послуги особам, які не здатні до 

самообслуговування  

2220,00 2  

Допомога на лікування хворим жителям 100700,00 72  

Допомога на поховання непрацюючим жителям, які не 

досягли пенсійного віку 

14000,00 14  

Пільги інвалідам по зору 3865,08 15  

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% 

4500,00 1 

Надання матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних 

обставин – пожежа, затоплення – надано допомогу 2 

сім’ям: Дейман Ю.О. - 8,0 тис.грн., Кікто Г.К. – 12,0 

тис.грн. 

20000,00 6 

Відшкодування вартості перевезень пільгових верств 

населення : 

автотранспорт – 

залізниця -  

 

 

60163,00 

50400,00 

 

40% від 

кількості 

пільговиків 

Відшкодування вартості послуг зв’язку 25200,00 30% від 

кількості 

пільговиків 

Проходження курсу реабілітації дітей з інвалідністю, які 

проживають на території ОТГ –  виконано, перераховано 

в Лубенську міську раду 93,600 за 2 курси реабілітації 

93600,00 2 курси 

Придбання ліків для хворої дитини Литвин Ю.О. 27600,00 1 

Допомога дитині загиблого учасника АТО Аранчію М.О. 12162,00 1 

Допомога для оплати ЖКП  членам сімей загиблих 

учасників АТО 

28000,00 14  

Допомога для оплати ЖКП   сім’ям померлих учасників 

АТО 

12000,00 6  

Підтримка на поховання учасників АТО, ООС 1008,00 1  

РАЗОМ: 455418,08 133 

 

З метою покращення якості соціального обслуговування заявників 

Управління соціального захисту райдержадміністрації забезпечено бланками 

для призначення різних видів державних соціальних допомог (3500 грн.), 

комплектуючими для друкованих засоби   (5000 грн.),  також придбано папір та 

канцтовари (6500 грн.). 

Для організації зустрічі керівництва та громадськості з ліквідаторами, 

вдовами, особами, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС витрачено  5,0 

тис.грн. 

Організовано проведення гри „Джура“ за участі учнів 1-7 класів шкіл (1,6 

тис.грн.), вітання заслужених ветеранів-ювілярів (0,3 тис.грн.). 

 Продовжена реалізація програм. Упродовж 1 півріччя 2019 року 

затверджено 38 місцевих (регіональних) програм, які потребували  



фінансування, в розмірі  39 443,2 тис.грн. Відповідно до фінансових 

можливостей бюджету міської ОТГ на їх реалізацію виділено 28 813,8 тис.грн. 

або 73,1%. Із загального обсягу виділених коштів станом на 01.07.2019 року 

фактично профінансовано 7 687,2 тис.грн. або 26,7%, при цьому виконавцями 

забезпечено досить високий рівень освоєння отриманих коштів - 96,9%. 

 
Сфера 

діяльності 

Кількість 

затвер 

джених 

програм 

Обсяг, 

затверджений 

програмою, 

грн. 

Обсяг, 

передбаче 

ний в 

бюджеті, грн. 

Фактично 

профінансо

вано, грн. 

Відсоток 

фінансув

ання, % 

Виконання 

заходів 

(рівень 

освоєння 

коштів), грн 

Відсоток 

виконання, 

% 

Безпека 6 510600,0 510600,0 273032,4 53,4 73032,4 26,7 

Екологія 2 1891483,0 211200,0 11200,0 5,3 11200,0 100,0 

Економіка 1 230730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЖКГ 9 26520091,9 20462512,0 4484841,3 21,9 4484841,3 100,0 

Культура 1 396050,0 396050,0 44779,0 11,3 44779,0 100,0 

Освіта 5 1270510,0 1270510,0 488539,5 38,5 488539,5 100,0 

Охорона 

здоров’я 

4 1632200,0 502000,0 180980,0 36,1 147976,2 81,8 

Соціальний 

захист 

4 2034790,0 1973190,0 759177,3 38,5 757177,3 99,7 

Спорт 2 630340,0 630340,0 275586,7 43,7 275586,7 100,0 

Суспільні 

ініціативи 

1 679532,0 679532,0 230706,7 34,0 230706,7 100,0 

Управління 3 3646900,0 2177900,0 938977,3 43,1 938977,3 100,0 

РАЗОМ: 38 39 443 226,9 28 813 834,0 7 687 820,2 26,7 7 452 816,4 96,9 

 

Станом на 01.07.2019 не освоєні або освоєні частково профінансовані 

обсяги коштів по програмах: 

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення особового 

складу підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, 

які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2019 рік; 

Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2019 рік; 

Програма „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“; 

Програма правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської ОТГ на 2017-2020роки. 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради  Солдатова І.В. 


