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1. Вступ 

Пирятинська міська рада – одна з небагатьох рад, яка з 2011 року 
розпочала впровадження демократичних принципів врядування в діяльність 
органу місцевого самоврядування та постійно прагне до забезпечення 
відкритості, прозорості, доступності в своїй роботі, створення комфортних 
умов проживання для мешканців та надання якісних послуг в громаді. 
Результатом цього є створення в 2015 році об’єднаної територіальної громади. 
Ми - одні з перших, хто підтримав реформу місцевого самоврядування, брав 
активну участь в обговоренні нових законопроектів та розпочав роботу з 
впровадження реформи з децентралізації.  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Для створення свідомої активної громади з високою якістю життя 
необхідно запроваджувати нові інструменти, які сприятимуть розвитку 
громади, підвищуватимуть рівень комунікації та забезпечуватимуть її участь в 
управлінні. Міська рада бере участь у проектах та програмах, які спрямовані на 
розвиток громадянського суспільства та долучення активного населення до 
прийняття рішень. Саме тому на сьогодні ми маємо майданчик для мирного 
висловлювання думок, обговорення проблемних питань та знаходження 
спільних шляхів для їх вирішення - Клуб громадського діалогу. Задля 
вирішення суспільно значущих та проблемних питань муніципалітет 
намагається використовувати різні форми роботи з громадою: сходки за місцем 
проживання громадян, громадські обговорення, громадські консультації, 
„делібераційні майстерні“, „оксфордські дебати“, прямі телефонні лінії, 
Інтернет-приймальня на вебсайті міської ради, електронні петиції, місцеві 
ініціативи, висвітлення діяльності в ЗМІ, у соцмережі Facebook та Instagram.  

З метою забезпечення відкритості та прозорості виконавчим комітетом 
активно впроваджуються інструменти е-врядування шляхом розміщення 
відкритих даних на вебсервісах „Розумного міста“ в розділах: „Публічні 
фінанси“, „Електронні закупівлі“, „Черга на житло“. У листопаді 2017 року 
запроваджено онлайн трансляцію засідань сесій міської ради, електронне 
голосування при прийнятті сесійних рішень. Впроваджується система „SMART 
Пирятин“. Наповнюється розділ „Онлайн діяльність депутатів Пирятинської 
міської ради“, „ Інвестиційний портал“, „Реєстр земель та комунального майна“,  
Основна мета переформатування вебсайту Пирятинської міської ради в 
інтегрований портал – це створення громадянам можливості отримати послуги 
на сайті. Наприклад, подати електронне звернення, за допомогою електронного 
кабінету клієнта може дізнатися, де і як отримати послугу та на якому етапі її 
виконання. 

Пирятинська міська ОТГ стала  переможцем  проекту ,,Безкоштовне 
створення та впровадження вебсервісу „Електронні консультації з 
громадськістю“, який націлений на покращення комунікації громадян з 
муніципалітетом, залучення їх до участі у вирішенні питань суспільного життя, 
забезпечення прозорості діяльності керівництва місцевої влади.  
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Також повноцінно працює вебсервіс „Електронні петиції“. 
З метою створення умов для участі громадян у відкритому бюджетуванні 

з 2016 року запроваджено Громадський бюджет. Впродовж 2017 року 
реалізовано   4   проектних пропозиції, які надійшли від мешканців міста, у 
2018 - 5, у 2019 – 9.    

Крім того, ми маємо Бюджетний регламент, який не тільки визначає 
організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади, звітування про 
його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, 
але й передбачає громадські слухання при його формуванні та виконанні. Така 
позиція також сприяє залученню активних громадян до бюджетування ОТГ. З 
метою ефективного використання коштів бюджету міської ОТГ та забезпечення 
відкритості і прозорості їх використання, здійснення контролю прийнято 
розпорядження міського голови від 09.12.2019 № 251 „Про затвердження 
Порядку організації роботи у виконавчому комітеті  Пирятинської міської ради, 
розпорядників нижчого рівня головного розпорядника – виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради  та одержувачів бюджетних коштів щодо 
оприлюднення на єдиному вебпорталі використання публічних коштів 
інформації згідно з вимогами Закону України „Про відкритість використання 
публічних коштів“. 

В цьому році закінчується реалізація Стратегії розвитку Пирятинської 
ОТГ на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року. Для 
визначення подальших шляхів розвитку об’єднаної територіальної громади,  
забезпечення її спроможності з врахуванням потреб та інтересів різних 
категорій населення необхідно розпочати роботу по розробці нової  Стратегії 
розвитку Пирятинської ОТГ на 2021-2024 роки.   

В рамках Програми підтримки об’єднаних громад за фінансової 
підтримки проекту GIZ „Реформа управління на Сході України“ у 2017 році 
створено та облаштовано сучасний міський Центр надання адміністративних 
послуг. В старостатах сіл Калинів Міст та Олександрівка створено віддалені 
робочі місця адміністраторів. На сьогодні ЦНАПом обслуговуються мешканці 
ОТГ, надається 184 адміністративних та муніципальних послуг, 
впроваджується надання соціальних послуг шляхом реалізації Проекту 
Мінсоцполітики „Соціальна громада“. Постійно розширюється перелік 
адміністративних послуг. ЦНАП є одним із інструментів, який забезпечує 
зв’язок між громадою та органом місцевого самоврядування. ЦНАПом 
проводиться анкетування громадян щодо якості послуг, які надаються 
адміністраторами. На вебсайті Пирятинської міської ради розміщено онлайн 
опитування: Анкета щодо  покращення якості надання адміністративних 
послуг. Впроваджено е-сервіс Офісу реформи адмінпослуг „Розкажи нам свої 
враження від візиту до ЦНАП“.   

Громади України вивчають і впроваджують успішні практики по 
партисипації і місцевій демократії, які доступні в базі даних Асоціації малих 
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міст України та Всеукраїнської Асоціації ОТГ. Сформовано реєстр громад, які 
готові поділитися своїми досягненнями в сфері партисипативного управління в 
різних секторах. До цього реєстру входить і Пирятинська міська ОТГ. 

В рамках Проекту „Партисипативна демократія, як основа належного 
управління в нових громадах“, що реалізується за фінансової підтримки Фонду 
Чарльза Стюарта Мотта, у березні 2019  року на семінарі з обміну кращими 
практиками у сфері партисипативного управління та місцевої демократії у 
форматі „рівний рівному“ на тему: „Участь громадськості у бюджетному 
процесі“ представлено Практику Пирятинської міської ради щодо залучення 
громади до бюджетного процесу та Громадський бюджет.  

Під час І цифрового українського Конгресу „Цифрова трансформація 
демократії. Громада в смартфоні“, який відбувся у вересні 2019 року, 
Асоціацією малих міст України відзначено переможців проєкту 
„Партисипативна демократія як основа належного управління в нових 
громадах“. Пирятинська  міська ОТГ, як переможець, отримала нагороду за 
кращу практику  „Практика надання адміністративних послуг в Пирятинській 
ОТГ“.        

 Практика Пирятинської міської ОТГ „Вибори директора: досвід 
Пирятинської  міської  ОТГ“ – одна з кращих практик, яка увійшла до бази 
даних успішних практик „Партисипативна демократія, як основа належного 
управління в нових громадах“ Всеукраїнської Асоціації ОТГ. Це призначення 
керівників закладів освіти за результатами конкурсного відбору.  Одним із 
викликів, з якими стикаються громади у ході реалізації положень Закону 
України „Про освіту“,  є організація прозорого конкурсу на посаду керівника 
закладу освіти. Ми маємо позитивний досвід. В Пирятинській ОТГ на 
конкурсній основі вже прийняті не тільки директори трьох опорних закладів, а 
й закладів культури: культурно-громадського центру, публічної бібліотеки, 
школи мистецтв, краєзнавчого музею. Така ж практика вже застосована і до 
керівників комунальних підприємств ОТГ – на конкурсній основі у вересні 
2019 року прийнято керівника Пирятинських госпрозрахункових очисних 
споруд. У зв’язку із закінченням контрактів, оголошено конкурс на посади 
керівників комунальних підприємств: „Каштан“, „Готель „Пирятин“, 
„Пирятинський міський водоканал“.  

Для забезпечення прозорості та відкритості в діяльності муніципалітету 
впроваджується геоінформаційна система Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади, яка створена за підтримки Програми „Е-врядування 
задля підзвітності влади та участі громади“ (EGAP), Фонду Східна Європа та 
швейцарсько-українського проекту DESPRO та отримана в результаті перемоги 
команди Пирятинської міської ради в швейцарсько-українському   проекті  
DESPRO „Школа місцевого самоврядування-2017“.  

Пирятинська міська рада працює в проєкті „Децентралізація приносить 
прозорість та ефективність в освіті та медицині (ДІЄМО)“, який реалізується 
міжнародною організацією Global Communities. Метою проекту є забезпечення 
прозорості в бюджетному процесі муніципалітету, впровадження 
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антикорупційних механізмів та інструментів в діяльності міської ради, в галузі  
освіти. В рамках проєкту розроблено видання „Бюджет для громадян 
Пирятинської ОТГ на 2019 рік“, розробка такого посібника планується і на   
2020 рік. З метою продовження роботи щодо впровадження антикорупційних 
механізмів в об’єднаній територіальній громаді, запобігання корупційних 
правопорушень у діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради 
та його структурних підрозділах прийнято розпорядження міського голови від 
09.12.2019 № 248 „Про Антикорупційну програму виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки та заходи з її реалізації“. 
Створено консультативно-дорадчий орган при виконкомі міської ради – групи 
доброчесності, головним завданням якої є розробка проектів нормативно-
правових актів із запровадження антикорупційних інструментів, проведення 
оцінки функціонування вже запроваджених інструментів та підготовка 
рекомендацій з підвищення їх результативності.  

У грудні 2019 року Пирятинська міська рада стала переможцем Конкурсу 
Офісу Ради Європи в рамках Програми „Посилення демократії та довіри на 
місцевому рівні в Україні“, який реалізується Конгресом  місцевих та 
регіональних влад Ради Європи в рамках Плану дій Ради Європи для України 
на 2018 – 2021 роки. Підписано Меморандум про співпрацю з Конгресом 
місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо реалізації  проєкту 
„Прозорість етичного та інклюзивного процесу прийняття рішень у 
м.Пирятин“, яким передбачена розробка Етичного кодексу для депутатів 
міської ради. 

Не менш важливим для розвитку спроможної громади є співпраця з 
Пирятинським Бюро правової допомоги, надання безоплатної правової 
допомоги та консультування громадян юристами виконавчого комітету та 
фахівцями Бюро в Центрі надання адміністративних послуг виконкому міської 
ради, а також підвищення правової освіти населення об’єднаної громади 
шляхом проведення семінарів для пирятинців, як в Клубі громадського діалогу, 
так і за місцем їх проживання (в тому числі в сільській місцевості – у 
приміщенні клубів, бібліотек, старостатів).  

Продовжується системна робота по впровадженню принципів 
верховенства права в діяльності Пирятинської міської ради.  
         За результатами конкурсу компанії MLS group „Громада спільних дій“ у 
грудні 2019 року визначено переможцем Пирятинську міську ОТГ. Залучення 
грантових коштів по цьому проєкту для громади - 196,5 тис. грн., власний 
внесок громад - 3,5 тис. грн. Соціальний проект MLS group передбачає 
реалізацію 4 хвиль досліджень громадської думки протягом року та 
супровідний консалтинг для формування практик партисипативного управління 
та ефективного керівництва на основі даних у відібраних громадах. 
Результатом має бути чітке розуміння що думають пирятинці про те, як зробити 
нашу громаду кращою та володіння надійними даними для обґрунтувань своєї 
спроможності при підготовці проєктів, програм місцевого розвитку і промоції 
ОТГ.  



7 
 

 

 3. Визначення мети Програми 
Забезпечення відкритості, прозорості, доступності в діяльності 

Пирятинської міської ради  шляхом впровадження партисипативної демократії  
у стратегічному плануванні об’єднаної громади, відкритому бюджетуванні, 
впровадженні антикорупційних інструментів в діяльності муніципалітету, 
вивченні громадської думки, підвищення правової освіти населення об’єднаної 
громади, оцінці якості надання адміністративних послуг Центром надання 
адміністративних послуг виконкому міської ради та обміну досвідом з 
іноземними громадами-партнерами та успішними громадами України. 

 
4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
Виконання Програми розраховано на 2020 рік.  
Для вирішення проблемної ситуації Програма реалізується у напрямках: 
1) забезпечення участі громади у стратегічному плануванні; 
2) забезпечення участі громадян у відкритому бюджетуванні; 
3) вивчення громадської думки; 
4) продовження роботи по впровадженню антикорупційних інструментів 

в об’єднаній територіальній громаді та діяльності муніципалітету;  
5) розробка Етичного кодексу для депутатів міської ради; 
6) підвищення правової освіти населення об’єднаної громади; 
7) оцінка якості надання адміністративних послуг, які надаються Центром 

надання адміністративних послуг виконкому міської ради; 
8) вивчення успішних практик іноземних громад-партнерів (Польща, 

Болгарія, Білорусь, Латвія), успішних громад України та обмін досвідом; 
9) проведення соціальної реклами щодо роботи освітніх закладів, 

закладів культури, надання адміністративних послуг, соціального захисту, 
правової допомоги та підвищення відповідальності мешканців ОТГ. 

 
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 
1) забезпечення участі громади у стратегічному плануванні; 
2) забезпечення участі громади у відкритому бюджетуванні; 
3) вивчення громадської думки щодо проблемних питань у 

функціонуванні громади; 
4) залучення громадськості до оцінювання якості надання 

адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради; 

5) продовження роботи щодо впровадження антикорупційних механізмів 
в об’єднаній територіальній громаді та запобігання корупційних 
правопорушень у діяльності муніципалітету; 

6) розробка Етичного кодексу для депутатів міської ради; 
7) підвищення правової освіти населення об’єднаної громади; 
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8) створення проекту „Бюджету для громади Пирятинської ОТГ на               
2020 рік; 

9) проведення семінарів з питань правової освіти населення об’єднаної 
громади; 

10) проведення семінарів-тренінгів з проектного менеджменту; 
11) проведення семінарів-тренінгів з командного менеджменту; 
12) вивчення досвіду іноземних громад-партнерів (Польща, Латвія, 

Болгарія, Білорусь), успішних практик громад України, обмін делегаціями; 
13) проведення тематичних засідань Клубу громадського діалогу.  

 
6. Фінансування заходів Програми 
На фінансування проектів використовуються кошти, виділені з бюджету 

Пирятинської міської ради та додатково залучені кошти грантових проектів та 
програм. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на загальний 
відділ та інформаційного забезпечення виконкому міської ради           
(Нестерець Т.Д.), Центр надання адміністративних послуг виконкому міської 
ради (Коваль Л.П.), управління економіки виконкому міської ради     
(Солдатова І.В.) та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 
міської ради (Цюра І.О.). 

Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С., керуючий 
справами виконкому міської ради Кочур Л.В. та постійна комісія міської ради з 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 
(Кривобок В.І.). 

 
8. Очікувані результати виконання Програми 
Підвищення ефективності в діяльності Пирятинської міської ради та 

якості надання послуг; 
забезпечення інформаційної відкритості міської влади;  
формування свідомої та активної громади;  
удосконалення системи комунікації з громадою; 
підвищення рівня згуртованості в громаді;  
створення групи доброчесності щодо розробки проектів нормативно-

правових актів із запровадження антикорупційних інструментів; 
залучення активних громадян до стратегічного планування та 

моніторингу реалізації Стратегії розвитку ОТГ; 
залучення громади до відкритого бюджетування, Громадського бюджету; 
більш ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів ОТГ; 
створення проекту „Бюджету для громадян Пирятинської ОТГ на              

2020 рік“; 
розробка Етичного кодексу для депутатів міської ради; 
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підвищення правової освіти населення об’єднаної громади; 
широке долучення та участь в управлінні старостинськими округами 

активних жителів сільських територій; 
покращення якості надання адміністративних послуг через розширення 

переліку послуг, запровадження електронних сервісів та послуг в ЦНАПі;   
встановлення партнерських відносин між владою та громадою; 
соціальна реклама діяльності закладів освіти, культури та спорту, надання 

адмінпослуг та правової допомоги; 
підвищення почуття відповідальності жителів громади.  
 
 

Керуючий справами  
виконкому міської ради Л.В.Кочур 
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Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика Програми) 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 
 
1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
Розпорядження міського голови від 28.12.2019 
 № 265 

3. Розробник програми Загальний відділ та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради,  Центр надання 
адміністративних послуг виконкому міської ради, 
управління економіки виконкому міської ради  

4. Співрозробник програми  
5. Відповідальний виконавець програми Управління економіки виконкому міської ради, 

загальний відділ та інформаційного забезпечення, 
юридичний відділ, відділ персоналу та 
організаційної роботи, секретар міської ради, 
фінансове управління, Центр надання 
адміністративних послуг, відділ бухгалтерського 
обліку та звітності виконкому міської ради 

6. Учасник програми 
 

Структурні підрозділи виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради, депутати міської ради, 
громадські організації, мешканці Пирятинської ОТГ 

7. Термін реалізації програми 2020  рік 
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього,  
у тому числі : 

251,0 тис. грн.  

9.1. коштів бюджету міської  ОТГ 54,5 тис. грн. 
 Коштів інших джерел 196,5 тис.грн. 

 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення Програми  
„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 
на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 

програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2020 рік 20_ рік 20_рік 20__- 20__р.р. 20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

251000,00     251000,00 

бюджет міської  ОТГ 54500,00     54500,00 

кошти небюджетних 
джерел 

196500,00     196500,00 
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Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  
„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 

 
№

  
Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік  заходів  
програми 

Строк 
виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

1  Забезпечен
ня участі 
громадян у 
стратегічно

му 
плануванні  

Розробка анкети 
щодо вивчення 
громадської 
думки 

І квартал 
2020 року 

Управління 
економіки, 
експерти  

  Анкета 
відповідної 
тематики 

  Проведення 
анкетування 

мешканців ОТГ на 
предмет 

згуртованості  

І квартал 
2020 року 

Управління 
економіки, 
активні 
мешканці   

  Результати 
анкетування  

  Громадське 
обговорення щодо 
внесення змін до 
Стратегії розвитку 
Пирятинської 

ОТГ на 2021-2024 
роки  

ІІ півріччя 
2020 року 

Управління 
економіки, 
активні 
мешканці, 
члени 

виконкому, 
депутати 

міської ради, 
старости 

  

  Протокол 
громадських 
слухань  

  Розробка 
Стратегії розвитку 
Пирятинської 

ОТГ на 2021-2024 
роки 

ІІ півріччя 
2020 року 

Управління 
економіки,, 
депутати 

міської ради, 
активні 
мешканці  

  Рішення сесії 
міської ради  

  Проведення 
засідань робочої 
групи з розробки 
Моніторингу 

реалізації заходів 
Стратегії розвитку 
ОТГ на 2021-2024 

роки  
 

Впродовж 
2020 року 

Управління 
економіки, 

  Протоколи 
засідань 

  Проведення 
навчань з 
командного 
менеджменту  

Впродовж 
2020 року 

Виконком 
міської ради, 
залучені 
тренери, 
експерти  

Бюджет 
ОТГ 

5,0 Підвищення 
професійності 
працівників, 
формування 
командного 
духу та 

згуртованості 
в колективі та 
для виконання 

певних 
функцій і 
проектів  

 
2 Забезпечен

ня участі 
Внесення змін до 

складу 
У разі 
потреби 

Фінансове 
управління, 

  Забезпечення 
ротації кадрів  
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громадян у 
відкритому 
бюджетува

нні  

Координаційної 
ради з питань 
Громадського 
бюджету 

  

відділ 
муніципальних 
ініціатив та 
інвестицій 
управління 
економіки 

  Проведення 
тематичних 
навчань з 
проектного 
менеджменту: 
для працівників 
закладів освіти; 
для працівників 
комунальних 

підприємств; для 
депутатів міської 
ради та активних 
мешканців ОТГ  

Впродовж 
2020 року 

Відділ 
муніципальних 
ініціатив та 
інвестицій 
управління 
економіки 

Бюджет 
ОТГ  

2,0 Підвищення 
рівня знань та 
збільшення 
проектних 
заявок щодо 
участі в 

Громадському 
бюджеті ОТГ, 
ефективне 
використання 
коштів 

бюджету ОТГ 

  Проведення 
громадського 

обговорення щодо 
підготовки Плану 

соціально-
економічного 
розвитку ОТГ на             

2021 рік 

Листопад 
2020 року  

Управління 
економіки, 
депутати 

міської ради, 
активні жителі 

ОТГ 

  Протокол 
громадського 
обговорення 

  Проведення 
громадського 

обговорення щодо 
формування 

бюджету  ОТГ на             
2021 рік 

 

Листопад 
2020 року  

Фінансове 
управління, 
управління 
економіки, 
депутати 

міської ради, 
активні жителі 

ОТГ 

  Напрацювання 
пропозицій по 
формуванню 
бюджету ОТГ 
на 2021 рік 

3  Оцінка 
якості 
надання 
адміністрат
ивних 
послуг, які 
надаються 
ЦНАПом 
виконкому 
міської 
ради 

Моніторинг 
надання 

адміністративних 
послуг: 

анкетування, 
опитування 
на веб-сайті 
міської ради  

Впродовж 
2020 року  

Виконком 
міської ради, 
волонтери 

Бюджет 
ОТГ 

2,0 Результати 
анкетування, 
опитування 

  Розширення 
переліку 

адміністративних 
послуг 

Впродовж 
2020 року 

ЦНАП   Рішення 
виконкому 
міської ради 

„Про 
затвердження 
переліку 
послуг“ 

  Підвищення 
кваліфікації 

адміністраторів 
ЦНАПу та 
державних 
реєстраторів  

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет  

  Сертифікати 
про 

підвищення 
кваліфікації 
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  Впровадження 
електронних 
послуг через 

ел.сервіс „Кабінет 
мешканця“ 

І квартал 
2020 року  

Виконавчий 
комітет,  
ЦНАП 

Кошти 
Проекту 

GIZ 

 Наявність  
вебсервісу, 
надання 

адміністратив

них послуг  
онлайн 

  Впровадження 
електронних 
послуг через 
ел.сервіс 

 „Е-малятко“ 

І квартал 
2020 року  

Виконавчий 
комітет,  
ЦНАП 

  Наявність 
вебсервісу, 
надання 

адміністратив

них послуг  
онлайн 

  Забезпечення 
систематичного 
оновлення та 
наповнення 
постійних 
тематичних 

рубрик на сайті 
міської ради та 

Facebook „ЦНАП 
інформує“, „До 
уваги бізнесу“ 

Впродовж 
2020 року  

ЦНАП, 
загальний відділ 

та 
інформаціного 
забезпечення, 

відділ 
інформаційних 
технологій та 
захисту 
інформації 

  Інформаційні 
матеріали 
щодо 

діяльності 
ЦНАПу та 
надання 
послуг 

  Проведення 
екскурсій для 
старшокласників 

учнів 

Впродовж 
2020 року 

ЦНАП,  
відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

  Підвищення 
інформованос 
ті учнівської 
молоді 

  Впровадження 
системи якості 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 
ВАОТГ 

  Розробка 
нормативних 
документів  

4 Заходи, які 
стосуються 
Програми в 
цілому 

Тематичні 
засідання Клубу 
громадського 
діалогу 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет 

Бюджет 
ОТГ 

2,0 Рекомендації, 
висновки  

  Реалізація проекту 
MLS roup „Громада 
спільних дій“ щодо 
дослідження 

громадської думки  
та супровідний 

консалтинг з метою 
формування 

практик партисипа 
тивного управління 
та ефективного 
керівництва на 
основі даних у 
відібраних 
громадах  

Впродовж 
2020 року 
(щокварта 
льно) 

Виконавчий 
комітет 

Грантові 
кошти 
компанії 

MLS 
group 

 „Громада 
спільних 
дій“ 

 
Бюджет 
ОТГ 

196,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5  

Вивчення 
громадської 
думки шляхом 
опитування 

  Розробка Етичного 
кодексу для 

депутатів міської 
ради в рамках 

реалізації  проєкту  
Ради Європи  
„Прозорість 
етичного та 
інклюзивного 

процесу прийняття 
рішень у 
м.Пирятин“ 

І півріччя 
2020 року 

Секретар 
міської ради, 

відділ 
персоналу та 
організацій 
ної роботи 
спільно з 
постійною 

комісією прав 
людини, 
законності, 
депутатської 

Кошти 
Ради 
Європи  

 Етичний 
кодекс для 
депутатів 
міської ради  
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діяльності, 
етики та ЗМІ 

  Продовження 
роботи щодо 
партнерства з          
м. Лєжайськ 

(Польща), м. Єлєна 
(Болгарія),              
м. Єкабпілс 
(Латвія) та               
м. Щучино 
(Білорусь)  

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет 

  Листування, 
вітання,  

запрошення  

  Вивчення досвіду 
іноземних громад-

партнерів  
(Польща, Латвія, 
Болгарія, Білорусь) 
та успішних громад 

України 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 
загальний 
відділ та 

інформаційно

го 
забезпечення, 
управління 
економіки, 
ЦНАП  

  Зустрічі 
офіційних 
делегацій 

  Обмін досвідом з 
колегами-

партнерами та 
представниками 
громад України, 
іноземними 
партнерами   

 Виконавчий 
комітет 
загальний 
відділ та 

інформаційно

го 
забезпечення, 
управління 
економіки, 
ЦНАП 

  Презентація 
Пирятинської 
ОТГ, зустріч 
делегацій 

  Соціальна реклама 
стосовно:  

1) популяризації 
діяльності 
виконавчого 

комітету міської 
ради та її 
виконавчих 

органів, зокрема 
ЦНАПу, 

комунальних 
закладів; 

2) підвищення 
почуття 

відповідальності 
жителів ОТГ 

Впродовж 
2020 року 

ЦНАП Бюджет 
ОТГ 

10,0 Сітілайти, 
білборди, 
плакати, 
буклети, 
флаєри, 
візитки, 

роздатковий  
матеріал 

  Переформатуван 
ня наявних 

органів місцевого 
самоврядування 
та створення 
нових (вуличні 
квартальні 
комітети) 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет 

  Активізація 
громади та 
забезпечення 
участі громади 
в управлінні 
містом та 
сільськими 
населеними 
пунктами 

  Створення 
громадських рад 
при старостатах 
для забезпечення 

участі в 

ІІ квартал 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 

старости сіл, 
квартальні, 
активні 

  Активізація 
громади та 
забезпечення 
участі громади 
в управлінні 
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управлінні 
старостинськими 

округами 
активних жителів 

сільських 
територій 

мешканці сіл сільськими 
населеними 
пунктами 

  Запровадження 
тематичної 

рубрики в ЗМІ 
„Популярно про 

місцеве 
самоврядування“ 

Впродовж 
2020 року  

Виконавчий 
комітет, 
журналісти 

ЗМІ 

  Розвиток 
інтересу, 

зацікавленості 
до місцевого 
врядування  

  Переформатування 
роботи публічної та 
сільських бібліотек у 
клуби за інтересами 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 
відділ 

культури та 
туризму, 
старости, 
бібліотекарі, 
активні 
мешканці 
сільських 
громад  

  Активізація 
громади, 

забезпечення 
дозвілля, 
сприяння 

поінформова 
ності 

сільського 
населення   

  Зустрічі з 
цікавими людьми, 
в тому числі і 
представниками 
місцевого 

самоврядування 
(міський голова, 
депутати міської 

ради) 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 

відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
депутати 

міської ради, 
члени 

виконкому, 
активні 
мешканці, 
ЗМІ 

  Залучення 
молоді до 
політичного 
життя громади  

  Проведення Урока 
місцевого 

самоврядування 
(участь міського 

голови та 
керівництва 
міської ради у 

проведенні Урока) 

Грудень 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 

відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
заклади 
освіти 

  Активізація 
учнівської 
молоді 

стосовно їх 
участі в 
управлінні 
містом 

  Активізація 
роботи  

Молодіжної ради  

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 

відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
активна 
учнівська 
молодь 

  Проведення 
засідань Ради 

 

  Проведення  
навчальних 

семінарів  щодо 
підвищення 
правової 
обізнаності 
населення 
громади 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет, 
Бюро 
правової 
допомоги, 
залучені 
фахівці та 
експерти 

Бюджет 
ОТГ 

30,0  Підвищення 
правової 
обізнаності 
населення 

  Проведення  
тематичних 
навчань та 

Впродовж 
2020 року 

Виконавчий 
комітет 

  Підвищення 
прозорості у 
галузях 
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семінарів  з 
антикорупційного 
законодавства в  
рамках реалізації 

проєкту 
„Децентралізація 
приносить 
прозорість та 
ефективність в 
медицині та освіті 
(ДІЄМО)”, який 
реалізується  
Глобал 

Ком’юнітіз  

охорони 
здоров’я та 

освіти шляхом 
використання 
інструментів 
нагляду за 
коштами та 
ефективності 
надання 

послуг в освіті 
та медицині, 
посилення 
співпраці 

мешканців та 
влади, 

залучення 
громадян до 
прийняття 
рішень та 
зниження 
корупційних 
ризиків 

  Створення групи 
доброчесності 
щодо розробки 
проектів 

нормативно-
правових актів із 
запровадження 
антикорупційних 
інструментів та 
забезпечення її 
функціонування  

Впродовж  
2020 року 

Юридичний 
відділ 
спільно з 
загальним 
відділом та 
інформаційно

го 
забезпечення 

  розробка 
проектів 

нормативно-
правових актів 

із 
запровадженн

я 
антикорупційн

их 
інструментів; 
проведення 
оцінки 

функціонуван

ня вже 
запроваджени

х інструментів 
та підготовка 
рекомендацій 
з підвищення 

їх 
результативно

сті 
Всього 251,0  
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Додаток 4 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 
Код відомчої класифікації____02___________________________________ 
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0210150, 0210180_______ 
Код КЕКВ____2240, 2210, 2250, 3110___________________________________________ 
 
№ 
з/
п 

Показники Правова 
підстава 

Відповідальний 
за проведення 

заходу 
(організація, 
управління, 
відділ, особа) 

Затверджено  
на 2020  рік, 
тис. грн. 

В тому числі по місяцях, 
тис. грн. 

Всього 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
ст
о
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь 

1 Заходи 
органу 
місцевого 
само-

врядування 

Рішення 
65 сесії 
міської 
ради 
від  

20 січня 
2020 року 
№ 51 

 

Виконком 
міської ради 

251,0 251,0  

6
,0

 

1
0,

0 

1
0,

0 

8,
0 

6,
0 

1
9

6
,5

 

6
,0

 

4,
0 

2,
5 

2
,0

 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  
(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 
 
 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


