
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  

шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 98 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи протокол засідання координаційної ради з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади з питань реалізації Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі), висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 515 „Про 

затвердження Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік “, виклавши Програму у новій редакції, що додається. 
 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

на 2020 рік 

Програму реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік затверджено рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 515 на загальну суму 

1 105,039 тис. грн.  

            

          Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни: 

                                         
                                                                                                 

                                                                                                                тис. грн. 

№ 

п/

п 

Перелік робіт Затверджено 

по діючій 

Програмі 

 

Проект змін до  

Програми  

Пропонується 

для включення 

до Програми та 

фінансування 

Загальний  фонд 

1. Придбання та 

встановлення МАФу 

„Весільна карета“. 

 

0 +78,45 78,45 

 Всього по програмі 1 105,039 +78,45 1 183,489 

 

     Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін: 

1 183,489 тис. грн. 

 

 

Начальник відділу економічного 

аналізу та розвитку управління 

економіки В.Д. Комаренко 
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реалізації проєктних пропозицій 
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Розділ І. Загальні положення 

Програма реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі – 

Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів 

Пирятинської міської ради та жителів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі - ОТГ) щодо реалізації проєктів громадян за 

рахунок бюджету міської ОТГ.  

Програма впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до 

розподілу коштів бюджету ОТГ та спрямована на демократичний процес 

обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів. 

Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, з якого здійснюється фінансування, 

визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання 

робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які 

стали переможцями конкурсу. 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (зі змінами) затверджене рішенням 

п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 

червня 2019 року № 231. 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ щодо активізації 

участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів 

громадського бюджету, а також на виконання рекомендацій Координаційної 

ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади з питань реалізації Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі). 

Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у Пирятинській 

міській ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. Загальний 

обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік 

визначається рішенням ради та становить 1% від надходжень загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади без урахування 

міжбюджетних трансфертів, затверджених рішенням міської ради про бюджет 

на рік, що передує плановому.  

За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються 

проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива 

протягом одного бюджетного року.  

У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної 

ділянки, приміщення чи об’єкта, вони повинні належати до комунальної 

власності.  

Рішенням сесії Пирятинської міської ради щороку можуть визначатися 

пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках 

громадського бюджету.  

У рамках громадського бюджету не можуть бути представлені проекти, 

які: 

1) розраховані тільки на виконання проектної документації; 



2) носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) 

і завдання в майбутньому вимагатиме  прийняття подальших елементів); 

3) суперечить програмам розвитку Пирятинської міської ОТГ. 

 

Розділ ІІ. Обґрунтування необхідності впровадження Програми 

 

У Пирятинській міські ОТГ зросла соціальна активність людей та 

з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем 

суспільства. Зокрема, у жителів громади виникають ідеї як покращити місто 

Пирятин, мікрорайон чи вулицю. У той же час чинне законодавство не дає 

чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління 

та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути 

застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на 

місцях (громадські слухання, громадські ради). Соціальна активність 

суспільства вимагає від Пирятинської міської ради створення дієвих 

інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до 

вирішення місцевих проблем.  

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян 

до процесу вироблення та прийняття рішень є використання партиципаторного 

бюджетування (бюджету участі) на місцевому рівні. Саме методологія 

партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма 

прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 

рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати 

власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати 

частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.  

Громадський бюджет (бюджет участі) впроваджується в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді з 2016 року. Затвердження цієї 

Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, 

сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття 

рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину 

бюджету та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади. 

 

Розділ ІІІ. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є реалізація проектних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, створення 

та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого 

самоврядування та громадськості в бюджетному процесі.  

Виконання цієї Програми розраховано на 2020 рік. 

Завдання Програми: 

залучення жителів Пирятинської міської ОТГ до участі у бюджетному 

процесі; 

стимулювання мешканців міста до реалізації ініціатив; 

підтримка громадських ініціатив, співпраці та активної громадянської 

позиції мешканців міста; 



реалізація проектів переможців конкурсу громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської ОТГ. 

 

Розділ ІV. Механізм реалізації Програми 

 

У процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської ОТГ проводиться поетапна інформаційна кампанія:  

1) навчання громадян України, які зареєстровані та проживають на 

території населених пунктів Пирятинської ОТГ щодо написання та подання 

пропозицій (проектів); 

2) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на 

території населених пунктів Пирятинської ОТГ, з основними положеннями та 

принципами громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

ради, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання 

пропозицій (проектів);  

3) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до 

взяття участі в голосуванні;  

4) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу 

запровадження громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

ради; 

5) співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації 

громадського бюджету та участі в інформаційній кампанії. 

Інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ради та робити акцент на 

можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян 

України, які належать до територіальної громади Пирятинської міської ради, на 

відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ. 

На всіх етапах інформаційної кампаній необхідно використовувати різні 

канали комунікації, залежно від групи громадян України, які належать до 

Пирятинської міської ОТГ. Зокрема, залучення волонтерів та лідерів думки до 

популяризації громадського бюджету, проведення інформаційно-навчальних 

зустрічей, розробити буклети та листівки, розробити плакати та сіті-лайти із 

закликами подавати проектні пропозиції, розміщення матеріалів в місцевих 

ЗМІ.  

Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах громадського 

бюджету виконавчим органом Пирятинської міської ради та Координаційною 

радою за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. Вибір каналу комунікації та 

засобу інформаційної кампанії покладається на Координаційну раду. 

У 2020 році будуть реалізовуватись бюджетні проектні пропозиції, які 

набрали найбільшу кількість голосів та небюджетні проектні пропозиції, які 

стали переможцями конкурсу та реалізація шкільного громадського бюджету 

Полтавської області у 2019 році: 

проєкт „Хата активної молоді“-100,0 тис.грн., в т.ч. бюджет міської ОТГ- 

50,0 тис.грн.; 



проєкт „Створення шкільного радіовузла як інформаційного центру 

школи „Голос ліцею“- 57,118 тис.грн., в т.ч. бюджет міської ОТГ- 28,660 

тис.грн. 

В 2019 році при реалізації проєкту громадського бюджету №6 „Свято 

закоханих“- ексклюзивне облаштування території із встановленням весільної 

карети для фотосесій наречених у місті Пирятин“ -78,45 тис. грн. не повністю 

виконані роботи по причині затримки з визначенням підрядника на виконання 

робіт, тому даний проєкт продовжують реалізовувати у 2020 році. 
 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого 

законодавства за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. 

 

Розділ VІ. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 

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

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації проектів-переможців у межах визначених бюджетних призначень.  

 

Розділ VI. Очікувані результати 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

1) створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів 

Пирятинської міської ради, комунальних підприємств міста, та жителів 

Пирятинської ОТГ в бюджетному процесі; 

2) залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

3) формування довіри громадян до місцевої влади; підвищення 

відкритості діяльності органів місцевого самоврядування; 

4) підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом 

надання жителям Пирятинської ОТГ можливості безпосереднього впливу на 

бюджетну політику громади;  

5) залучення мешканців Пирятинської ОТГ до відкритого, рівноправного, 

прозорого доступу по розподілу бюджетного фінансового ресурсу за 

допомогою проектного механізму та конкурсного відбору; 

6) виявлення та ефективне вирішення проблем на локальному та 

загальноміському рівнях при безпосередній участі жителів Пирятинської ОТГ. 

 

 

Начальник відділу економічного 

аналізу та розвитку управління 

економіки В.Д. Комаренко 



Додаток 1  

до Програми 
 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

Програма реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі)  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми 

Координаційна рада, загальний відділ  та 

інформаційного забезпечення  

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа  Розпорядження міського голови від 02.12.2019 № 241 

 міської ради про розроблення програми  

3. Розробник програми 

Управління економіки виконкому міської ради, 

Фінансове управління виконкому міської ради, 

Загальний відділ  та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради 

   

4. Співрозробник програми Управління економіки виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми 

КП „Каштан“, Загальний відділ  та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, Фінансове 

управління міської ради, Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

   

6. Учасник програми Жителі Пирятинської міської ОТГ 

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для - 

 довгострокових програм)  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь Бюджет міської об’єднаної територіальної громади 

 у виконанні програми (для комплексних  

 програм)  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 1 183,489 тис.грн. 

 необхідних для реалізації програми,  

 всього, у тому числі:  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 1 105,031тис.грн. 

 Коштів інших джерел –обласний бюджет 78,458 тис. грн. 

 (власні)  

 

Додаток 2 

до Програми 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Обсяг коштів, які  Етапи виконання програми  

 

Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

 тис.грн. 

залучити на виконання 

Програми, тис.грн       

    

  

 

 2020 рік    

Обсяг ресурсів,       

усього (тис. грн.),     1 183,489     1 183,489 

у тому числі:       

кошти бюджету 1 105,031     1 105,031 

міської ОТГ       

кошти обласного       

бюджету       78,458               78,458 

       

       

 



Додаток 3  

до Програми 

Напрями діяльності та заходи 
Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

№  Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван 

ня 

(вартість), 

 тис. грн, у 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

Інформаційна 

кампанія 

Публікації в газетах, 

відеосюжети на 

телебаченні, 

виготовлення 

буклетів, флаєрів, 

плакатів,  

сіті-лайтів 

2020 рік Загальний 

відділ та 

інформацій 

ного 

забезпечення 

виконкому 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

50,0 Проінформова

ність 

населення, 

шодо їх  участі 

у конкурсі 

Громадського 

бюджету 

Пирятинської 

ОТГ 

2 Реалізація 

шкільного 

громадського 

бюджету 

Полтавської 

області  

 

Проєкт  

„Хата активної 

молоді“: 

придбання 

матеріалів для 

ремонту 

приміщення,  

оплата роботи 

працівників, 

придбання меблів 

   

2020 рік Опорний 

заклад 

Пирятинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Пирятинської 

міської ради 

№6 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

50,0/ 50,0 Облаштування 

кімнати для 

школярів 7-11 

класів, що 

відповідає 

потребам та 

інтересам 

сучасної 

молоді 

3 Реалізація 

шкільного 

громадського 

бюджету 

Полтавської 

області  

 

Проєкт 

„Створення 

шкільного 

радіовузла як 

інформаційного 

центру школи  

„Голос ліцею“: 

придбання 

трансляційного 

підсилювача, 

акустичної системи, 

звукового 

прожектора, 

з’єднуючий кабель, 

пластиковий короб, 

мікрофон, ноутбук 

2020 рік Пирятинський 

ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

28,66/ 

28,458 

Створення в 

опорному 

закладі освіти 

середовища 

для швидкого 

розповсюджен

ня інформації 

4 

 

Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

Оформлення 

кабінету англійської 

мови у школі 

(придбання: набір 

стендів, портрети 

письменників, 

роздаткові картки, 

ноутбуки, колонки, 

проєктор, екран, 

плазмовий телевізор, 

принтер кольоровий, 

прапори Англії, 

США) 

2020рік Пирятинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

85,240 Створення 

кабінету 

англійської мови 

підвищить якість 

навчання учнів, 

якість надання 

освітніх послуг 

учителями, учні 

та вчителі 

зможуть 

використовувати 

сучасні засоби 

навчання. 



5 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Проєкт 

 „Успішні діти-

успішне місто“ 

 (придбання 

телевізору, 

кронштейн, ноутбук, 

облаштування зони 

для відпочинку 

(м’які крісла, 

пуфики, килимове 

покриття, 

фліпчарти)) 

2020 рік Пирятинський     

ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

61,431 Створення 

класу, де в 

неформальній 

атмосфері 

зможуть 

проводитися 

уроки, години 

спілкування та 

відпочинку, 

батьківські 

збори. 

6 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Проєкт  

„Мотузковий парк 

„Лазалка“в 

Пирятинському 

ліцеї 

 (придбання 

спортивного 

комплексу 

„Лазалка“) 

2020 рік Пирятинський     

ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

99,0 Створення умов 

для проведення 

рухливих ігор, 

туристичних 

змагань та 

підготовки 

дітей до участі в 

різноманітних 

змаганнях. 

7 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Проєкт  

„Перший крок до 

успіху“ (придбання 

кольорового 

принтеру, 

ламінатору-2 шт., 

комплект чернил-2 

шт., пльонка, папір) 

2020 рік Пирятинський     

ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

15,0 Сприяння 

індивідуалізації  

навчально-

виховного 

процесу, 

сприяння 

розвитку  

інтелекту, 

творчих 

здібностей дітей. 

8 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Проєкт 

„Мистецький 

простір в опорному 

закладі 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№6  

(влаштування 

скляної 

перегородки: 

придбання 

металопрофілю з 

сендвічпанелями та 

склопакетами), 

придбання 

мультимедійного 

комплекту: 

інтерактивна 

дошка, проектор, 

ноутбук, 

монтажний 

комплект)  

2020 рік Опорний 

заклад 

Пирятинської 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Пирятинської 

міської ради 

№6 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

100,0 Формування з 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

майбутніх лідерів 

через організацію 

інтерактивних 

заходів, 

педагогічних 

форумів, 

воркшопів. 



9 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Проєкт 

„Співоча нація-

майбутнє країни“ 

(придбання 

автономної 

акустичної системи, 

телевізор, колонки, 

мережевий фільтр, 

транспортні 

витрати) 

2020 рік Пирятинська 

школа 

мистецтв 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

14,550 Створення 

повноцінної 

аудіо-візуальної 

організації 

навчального 

середовища для 

здобуття 

початкової 

мистецької 

освіти, 

збільшення 

світогляду, 

можливість 

вивчати, 

аналізувати та 

порівнювати 

сучасні мистецькі 

тенденції. 

10 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Придбання  

вуличних елементів 

для дитячо-

спортивного 

майданчику 

(м.Пирятин. 

вул.Січових 

стрільців, 175):  

лавка Модерн-2 шт., 

лавка Стандарт-2 

шт., пісочниця 

веселка, навіс 

подвійний хмарка, 

рукохід 

 

2020 рік КП „Каштан“ Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

63,0 Створення 

дитячо-

спортивного 

майданчика-

піклування про 

здоровий спосіб 

життя,  

безпечне дозвілля 

дітей. 

11 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Встановлення на 

Майдані 

Незалежності  

2-х флагштоків (12м) 

з прапорами України 

та міста Пирятин: 

придбання, доставка, 

демонтаж, монтаж 

флагшток з 

прапором- 2 шт., 

облаштування 

майданчика. 

2020 рік КП „Каштан“ Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

96,6 Сприяння 

патріотичному 

вихованню 

молоді та всього 

населення, 

сприятиме 

виявленню 

поваги до 

державних 

символів України 

та історії нашого 

міста. 

12 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Безкоштовна 

стерилізація та 

вакцинація тварин, 

що належать 

жителям 

Пирятинської ОТГ та 

безпритульних 

тварин:  

Вакцинація Nobivak 

HDPP-18,0 тис. грн., 

стерилізація собак-

60,0 тис.грн., 

стерилізація кішок-

21,0 тис.грн. 

2020 рік КП„Каштан“ Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

99,0 Реалізація 

проєкту вплине 

на безпеку 

громадян міста, 

скорочення 

кількості тварин 

на вулиці, 

гуртування в 

зграї, підвищення 

санітарно-

епідеміологічної 

ситуації в місті. 



13 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

„Лазертаг-гра для 

справжніх 

патріотів“: 

придбання наборів 

для гри „Лазертаг“: 

лазерний автомат 

(модель АК-74)-  

5 шт.,  

головна пов’язка, 

зарядний пристрій 

1А,  

контрольна точка 

Смарт-1 шт., 

Роутер Wi-fi-1 шт., 

пульт Смарт-1 шт.   

2020рік відділ освіти, 

молоді та 

спорту міської 

ради 

 (Зуєв С.В.), 

Пирятинський 

міський  

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

(Кабушка 

Ю.В.) 

ГО 

„Пирятинська 

районна 

організація 

учасників 

антитерористи

чної операції 

„Учасників 

бойових дій“ 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

100,0 Підвищення рівня 

фізичної та 

моральної 

підготовки дітей 

та молоді до 

захисту Вітчизни, 

створення умов 

для ефективного 

проведення 

практичних 

навчань основам 

захисту Вітчизни 

та цивільної 

оборони 

14 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Облаштування та 

встановлення 

прогулянкового 

тіньового навісу на 

ігровому 

майданчику ДНЗ 

„Калинка“ та 

оформлення 

ігрового 

майданчика: 

придбання 

тіньового навісу та 

основи під нього, 

балансіру, 

дерев’яної машинки 

для розваг, 

пісочниці з грибком 

2020рік відділ  освіти, 

молоді та 

спорту міської 

ради (Зуєв 

С.В.),  відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

84,1 Облаштування 

ігрового 

майданчика дасть 

можливість 

поліпшити умови 

перебування 

дітей в дитячому 

садку, зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

дитячого садка, 

наближення до 

санітарних умов 

перебування 

дітей на подвір’ї. 

15 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Місцевий 

громадсько-

соціальний челендж 

„Зробимо свої 

двори кращими!“; 

благоустрій 

прибудинкової 

території ОСББ 

„Соборна,47“ в 

м.Пирятин“: 

придбання та 

укладання 

бюрдюрів, 

придбання та 

влаштування 

плитки тротуарної, 

придбання та 

встановлення лавок 

для сидіння з 

урнами, придбання 

грунту, висипка, 

вирівнювання 

поверхні газону, 

придбання насіння 

2020 рік ОСББ 

„Соборна,47“ 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

80,0 Облаштування 

громадського 

простору 

підвищить 

культуру 

відпочинку 

людей, зменшить 

криміногенну 

обстановку в 

місті, покращить 

загальноіміджеви

й вигляд 

центральної 

частини міста 

Пирятин.. 

Мініскверик 

надасть 

можливість 

відпочинку 

особам з 

обмеженими 

можливостями, 

молоді, молодим 

батькам з дітьми 



газонної трави та 

саджанців 

вічнозелених 

рослин, установка 

вазонів, засів 

газону, висадка 

рослин 

та людям 

похилого віку. 

16 Реалізація 

проектних 

пропозицій, які 

стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету  

(бюджету 

участі) 

 Пирятинської 

ОТГ  

 

Придбання та 

встановлення   

МАФу „Весільна 

карета“. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2020 

рік 

Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради, 

відділ 

містобудуван 

ня, 

архітектури  

та житлово-

комунального 

господарства 

виконкому 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

78,45 Мала 

архітектурна 

форма у 

вигляді 

імпровізованої 

„весільної 

карети“, стане 

окрасою міста, 

пам’ятним 

місцем для 

фотографуванн

я 

  Всього    1183,489  

 

Додаток 4  

до Програми 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

Код відомчої класифікації______________02_____________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету__0216030, 0211020, 0210180, 0210190, 0211010, 

0210150, 0213242 ,0211100, 0217520 

Код КЕКВ__2240, 3110, 2210, 3210 ,2610,  

№ 

з/п 

Показни

ки 

Правова 

підстава 

Відповідальний за 

проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено  

на 2020 рік 

В тому числі по місяцях, тис.грн. 

В
сь

о
го

 В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
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 

Громадсь 

кого 

бюджету 

Рішення 

66 сесії  

міської 

ради  

від 

25 лютого 

2020 року 

№ 98 

Виконавчий 

комітет 

міської 

ради, 

КП „Каштан“,  

ОСББ „Соборна, 47“, 

переможці проєктів 

громадського 

бюджету 

1
 1

8
3
,4

8
9
 

648,008  

1
0
0

,0
 

1
0
5

,0
3

9
 

9
7
8

,4
5

0
 

        

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

Начальник відділу 

економічного аналізу та розвитку 

управління економіки В.Д. Комаренко 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 
  

25 лютого 2020 року 


