
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 77 

 

 

Про виконання Плану соціально- 

економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 379 „Про 

затвердження Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“ (із змінами), враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік взяти до 

відома (додається). 

2. Управлінню економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) 

спільно із загальним відділом та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради (Нестерець Т.Д.) забезпечити оприлюднення інформації про 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на веб-сайті територіальної 

громади Пирятинської міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення шістдесят шостої  сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

25 липня 2020 року № 77 

 

 

Інформація 

про виконання Плану соціально – економічного розвитку 

Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік 

 

План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 

2019 рік (далі – План) розроблений з метою виконання пріоритетних напрямів, 

операційних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Пирятинської 

міської ОТГ на 2017-2020 роки. 

Проаналізувавши стан виконання заходів можна стверджувати, що План, 

відповідно до наявних фінансових ресурсів та завдяки скоординованій роботі 

керівництва міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, 

депутатського корпусу, комунальних служб, підприємців та підприємств усіх 

галузей економіки та форм власності, в цілому виконано. У звітах за 2019 рік 

про роботу виконкому та про виконання бюджету ця інформація детально 

відображена. 

Реалізація заходів Плану здійснювалась програмно-цільовим способом, 

шляхом виконання „локальних планів дій“ та  проектів грантової підтримки. 

 
Структура заходів Плану соціально-економічного розвитку  

Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік за рівнем виконання 
Вид заходів Усього з них: 

виконані виконані частково невиконані 

 

Програми 57 33 17 7 

Плани дій 54 27 9 18 

Проєкти 12 4 4 4 

 

До Плану соціально-економічного розвитку на 2019 рік включено 57 

програм, з них реалізовано в повному обсязі 33 програми. Із загальної кількості 

програм, які виконані частково, переважна більшість (12 програм) мають 

високий рівень виконання заходів  (від 70% і вище). Відповідно, сукупна 

кількість таких програм становить 45 програм або 78%. Решта програм мали 

або низький рівень виконання або невиконані з обʼєктивних причин, зокрема 

внаслідок несвоєчасності надходження коштів, їх нестачі, недосконалості 

планування або не можливості ув’язки з заходами органів влади вищих рівнів, 

нестача персоналу, відмова замовника і необхідність пошуку іншого, з 

організаційних причин, незавершеності робіт тощо.  

Усього залишились невиконаними 7 програм або 12% від загальної 

кількості:  



1) 3 програми на загальну суму 15168,5 тис.грн не виконано по 

причині  відсутності співфінансування з державного або обласного бюджетів і 

неможливістю виконати заходи виключно за рахунок місцевих джерел, а саме: 

Програму охорони навколишнього природного середовища (заявка 

подана але не відібрана для фінансування з державного бюджету); 

Програму „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 

(вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин 

Полтавської області і покращення матеріально-технічної бази Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд“; 

Програму розвитку та збереження зелених насаджень на території 

Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки. 

2) 3 програми на суму 6293,5 тис.грн. не реалізовано внаслідок нестачі 

коштів в бюджеті міської ОТГ та за відсутності підстав для розроблення, а 

саме: 

Програму поводження з твердими побутовими відходами на території 

Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки; 

Програму облаштування автоматизованою пожежною сигналізацією 

дошкільні заклади освіти Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади; 

Програму виправлення клієнтів пробації та профілактики правопорушень 

і злочинності для захисту суспільства. 

3) 1 програма не виконана по причині порушення термінів поставки 

товару підрядником – переможцем торгів, а саме: Програма надання фінансової 

підтримки соціально-культурних проектам „Зробимо Пирятинську громаду 

кращою!“ на 2019 рік. На разі ведеться претензійна робота.   

Частина заходів для вирішення проблемних питань громади включена до 

Плану у вигляді „локальних планів дій“, які передбачали пошук виконавцями 

нових можливостей, аналіз законодавства, вивчення кращого досвіду, 

вдосконалення існуючої системи, або ж залучення коштів бюджету міської ОТГ 

поза межами програмно-цільового методу за наявності фінансування. Усього 

заплановано  до виконання 54 „плани дій“, переважну більшість яких вдалося 

виконати. 

Планом передбачалась активна співпраця з проєктами вітчизняної і 

міжнародної допомоги – запланована реалізація 12 проєктів, в 8 з них у 

минулому році громада брала активну участь. Проте, окремі проєкти,  хоч 

заявки і були підготовлені, не визнано переможними, в інших випадках гранти 

взагалі не оголошувались. Відповідно, не вдалося реалізувати Проєкт  щодо 

створення туристичної атракції „Королева бензоколонки“ та Проєкт 

„Відеоспостереження – запорука безпеки! Інформаційно-телекомунікаційна 

автоматизована система „Безпечний Пирятин“. Стосовно проєкту „Поліпшення 

якості муніципальних послуг позашкільної освіти у сфері розвитку фізичної 

культури і спорту на території Пирятинської міської ОТГ в контексті створення 

сучасного спортивно-інноваційно-розвивального простору школи 

європейського успіху на базі Опорного закладу Пирятинський ліцей – 

тренувальний центр спортивної майстерності“, який визнано переможцем 



обласного конкурсу, підрядною організацією – виконавцем робіт порушені 

вимоги щодо виконання робіт з реконструкції підвального приміщення 

Пирятинського ліцею. Ведеться позовна робота щодо відшкодування завданих 

збитків. Не реалізовано проєкт „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“. 

Програма,  яка передбачала розроблення ТЕО сміттєпереробного комплексу з 

енергетичним блоком на полігоні ТПВ (1500,0 тис.грн), не була затверджена. 

Тепер розгляд питання облаштування сміттєсортувальної станції чи 

переробного заводу можливий після завершення робіт з реконструкції міського 

сміттєзвалища під полігон ТПВ. 

 

Реалізація заходів завжди має на меті досягнення економічного або 

соціального ефекту.  
В рамках першої стратегічної цілі „Економічний розвиток громади“ 

продовжена робота щодо створення сприятливого бізнес-середовища, активно 

просувались інвестиційні та туристичні можливості громади. Формування 

позитивного іміджу громади здійснювалось шляхом забезпечення прозорості в 

діяльності міської ради, підтримки галузей культури і спорту, обдарованих 

дітей. Завдяки виконанню цих заходів вдалося досягти таких результатів: 

забезпечено позитивну динаміку у підприємництві - за рік кількість 

ФОПів зросла на 48 осіб і станом на 1 січня 2020 року становила – 771 особу, 

збільшились обсяги торгівлі та послуг; 

заходами з підтримки  спорту охоплено 1173 дітей шкільного віку, що 

дало можливість популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, 

підвищити рівень спортивної майстерності; 

у культурно-масових заходах взяло участь – 51,4 тис.осіб; 

надана фінансова підтримка 13 обдарованим дітям. 

З метою досягнення другої цілі - „Створення комфортних умов на 

території громади“ покращена матеріально-технічна база комунальних 

підприємств, що дало можливість забезпечити надання послуг відповідної 

якості, зменшити втрати ресурсів. Проводились ремонти житлового фонду  та 

ліфтового обладнання.  Підтримувався процес створення ОСББ – за рік до їх 

кількості додалося ще 1 ОСББ і на кінець року функціонувало  17 ОСББ.  

Прийнято у комунальну власність районний будинок культури і відновлено 

його роботу. Для розвитку масового спорту облаштовано додатково 4 

майданчики. В межах фінансування проведено капітальний ремонт дорожнього 

покриття на площі 3739,0 кв.м, проведено реконструкцію вуличного освітлення 

на  68 вулицях та провулках Пирятинської ОТГ. Із залученням коштів 

приватного сектору  встановлюються  3 нових зупинкових комплекси. Завдяки 

заходам з енергозбереження на об’єктах комунальної власності забезпечено 

річну економію електричної енергії – 55,8 тис. грн. або 4%,  природнього газу – 

58,6 тис.грн. або 19%, вугілля  30,1 тис.грн. або  3%, дров – 11,0 тис.грн. або 

35,5%, теплової енергії – 43,8 тис. грн. або  8%. 



В напрямі „Створення свідомої та активної громади з високою якістю 

життя“ – третьої стратегічної цілі, покращена матеріально-технічна база 

закладів охорони здоров’я та освіти, створені умови для відпочинку та 

оздоровлення 749 дітей. Особлива увага приділена підвищенню рівня 

діджиталізації та впровадженню електронних сервісів. Кількість послуг 

Пирятинського ЦНАПу за рік зросла на 14 послуг і на 01.01.2020 становить 172 

послуги. Підвищується рівень згуртованості громади – реалізовано 13 проєктів, 

ініційованих громадянами. Заходами соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді програми охоплено 3248 осіб, соціальну допомогу отримали 343 особи,  

відшкодовано перевізникам перевезення 26,1 тис.осіб пільгових категорій. 

Створено 24 тимчасові робочі місця для виконання громадських  та 

оплачуваних суспільно-корисних робіт. Рівень офіційного безробіття в громаді 

не перевищував 3% від кількості осіб працездатного віку, середня заробітна 

плата за 9 місяців 2019 року становила 7251 грн., що  на 10,2% більше, ніж у 

такому ж періоді 2018 року. 

Більш детально стан виконання заходів Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 2019 рік  

наведено в таблиці, що додається до інформації. 

 

  

  Начальник управління економіки  

виконкому міської ради                                                                Солдатова І.В. 

 

 

 



Виконання заходів  

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади  

на 2019 рік  

 

Завдання Відпові-

дальний 

викона-

вець 

Заплановані заходи 

програми/ 

проєкту/плану дій 

Результат 

виконання 

Інформація про виконання Причини 

невиконання  

Стратегічна ціль А - Економічний розвиток громади 
 

Оперативна ціль  А.1 - Диверсифікація структури місцевої промисловості 

 

Завдання А.1.1. Створення логістичного центру 

План дій з реалізації 

інвестиційного 

проєкту 

„Індустріальний 

парк „ПИРЯТИН 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Підготовка презентаційних 

матеріалів, їх розповсюдження на 

форумах, заходах, конференціях 

різного рівня з метою пошуку 

ефективного інвестора 

Виконано З метою пошуку ефективного інвестора 

проведено такі заходи: 

1. Публікація інвестиційних пропозицій на 

електронних платформах Grominvest, 

Міжнародної торгової палати, також три 

інвестиційні пропозиції потрапили до 

друкованого варіанту Інвестиційного 

паспорту Полтавської області; 

2. Інформація стосовно земельної ділянки 

під розміщення логістичного центру 

включена до каталогу інвестиційних 

пропозицій, який представлений 

Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України на Першому 

інвестиційному форумі країн – учасниць 

„Східного партнерства“; опублікована у 

віконці „Об’єкти потенційних інвестицій“ 

геоінформаційної системи обліку активів 

Пирятинської міської ОТГ та віконці „До 

уваги бізнесу“ розділі „Пирятинщина 

інвестиційна“ „Каталог інвестиційних 

проєктів“, розміщена на Інвестиційному 

порталі Полтавщини. 

- 



3.  Розповсюдження презентаційних 

матеріалів громади посадовими особами 

ОМС під час навчальних візитів, участі в 

форумах, конференціях обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів – 8  

вручень. 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Підготувати проєкт рішення міської 

ради щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та 

вивчити процедуру підготовки, 

організації та проведення земельних 

аукціонів для продажу земельних 

ділянок державної та комунальної 

власності або права на їх оренду 

Невиконано - Відсутність у бюджеті міської 

ОТГ коштів для сплати втрат 

сільськогосподарського 

виробництва при зміні 

цільового призначення 

земельної ділянки 

Завдання А.1.2. Створення оптового аграрного ринку 

План дій з реалізації 

інвестиційного 

проєкту „Оптовий 

аграрний ринок 

„ТОК“ 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Підготовка презентаційних 

матеріалів, їх розповсюдження на 

форумах, заходах, конференціях 

різного рівня з метою пошуку 

інвестиційного інвестора 

Виконано З метою пошуку ефективного інвестора 

проведено такі заходи: 

1. Публікація інвестиційних пропозицій на 

електронних платформах Grominvest, 

Міжнародної торгової палати, також три 

інвестиційні пропозиції потрапили до 

друкованого варіанту Інвестиційного 

паспорту Полтавської області. 

2. Інформація стосовно земельної ділянки 

під розміщення логістичного центру 

надана для включення її до каталогу 

інвестиційних пропозицій, який 

представлений Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України 

на Першому інвестиційному форумі країн – 

учасниць „Східного партнерства“; 

опублікована у віконці „Об’єкти 

потенційних інвестицій“ геоінформаційної 

системи обліку активів Пирятинської 

міської ОТГ та віконці „До уваги бізнесу“ 

розділі „Пирятинщина інвестиційна“ 

„Каталог інвестиційних проєктів“. 

2. Розповсюдження презентаційних 

матеріалів громади посадовими особами 

ОМС під час навчальних візитів, участі в 

- 



форумах, конференціях обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів – 8 

вручень 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Підготувати проєкт рішення міської 

ради щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та 

вивчити процедуру підготовки, 

організації та проведення земельних 

аукціонів для продажу земельних 

ділянок державної та комунальної 

власності або права на їх оренду 

Невиконано - Відсутність у бюджеті міської 

ОТГ коштів для сплати втрат 

сільськогосподарського 

виробництва при зміні 

цільового призначення 

земельної ділянки 

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

План місцевого 

економічного 

розвитку на 2017-

2020 року 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Створення іміджевого продукту  

„Пирятинський кошик товарів для 

святкового столу“, 

розроблення „Каталогу місцевої  

продукції“ 

Виконано Для сприяння налагодженню партнерства між 
місцевими підприємствами АПК, вирішення 

актуальних питань бізнесу  проведено 4 робочі наради 

та 1 виїзне обстеження земельної ділянки, 3 зустрічі 
міського голови із підприємцями у форматі „Кава з 

мером“.  

Працювала Рада підприємців при виконкомі міської 
ради. Упродовж року проведено 3 засідання, на яких 

розглянуто актуальні для місцевого бізнесу питання, 

зокрема, прийнято звернення до Премʼєр-Міністра 
України Володимира Гройсмана щодо внесення змін 

до Податкового Кодексу України.  

Вивчався передовий досвід громад щодо підтримки  
сфери агровиробництва. У місцевих ЗМІ та мережі 

Інтернет опубліковано 4 статті та презентація про 
інновації в АПК, підготовлено два відео-сюжети про 

кращий бізнес-досвід на телебаченні, організовано 

візит до приватної компанії „Сідко“ у м.Ічня 
Чернігівської області, заснованої на іноземних 

інвестиціях. Це дало можливість ініціативній групі 

підприємців розробити проєкт щодо будівництва міні-
заводу з перероблення сої з детальними розрахунками 

щодо потрібних фінансових, земельних, 

організаційних та людських ресурсів. 
Проводилась цілеспрямована робота з роз’яснення 

переваг участі МСП  в бізнес-асоціаціях для 

цивілізованого захисту їх інтересів. З цією метою в 

місцевій пресі та мережі Інтернет опубліковано 4 

статті. 

Курс міської ради в напрямі створення кращих умов 
для розвитку бізнесу позитивно відобразився на 

зростанні кількості фізичних осіб-підприємців і 

підтримується переважною більшістю громадян, які 
взяли участь в опитуванні. Проводяться конкурси 

„Кращий підприємець“  та „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“  

- 



В напрямі дерегуляції бізнесу оперативно 

оновлюється корисна інформація в розділі „До уваги 

бізнесу“ на веб-сайті міської ради. У 2019 році розділ 

доповнено „Реєстром комунальної нерухомості“, який 

містить інформацію про вільні земельні ділянки та  

будівлі і приміщення комунальної власності, та 
„Схемою точок  приєднання до  електроустановок у 

м.Пирятин”, де розміщена інформація про  порядок 

подання заяви на приєднання  електроустановок до 
електромереж для промислових обʼєктів. 

Представники бізнесу постійно інформуються щодо 

грантових можливостей додаткового залучення 
коштів на реалізацію інвестиційних проєктів в 

місцевих ЗМІ та мережі Інтернет, зокрема шляхом 

адресних повідомлень на електронні адреси (станом 
на 31.12.2019 накопичено базу даних  електронних 

адрес 97 підприємців). 

З метою підтримки особистих селянських господарств 
проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота 

щодо підстав отримання дотацій на молодняк ВРХ. 

Упродовж 2019 року своєчасно  сформовано та 
подано Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації   3 відомості на 7 фізичних осіб, 

які мають право на дотацію за утримання молодняка 
ВРХ (11 телят на суму  14 тис.грн.). 

В напрямі просування і промоції товарів місцевого 

виробництва та з метою задоволення потреб жителів 
громади забезпечено сприяння ярмарковій діяльності. 

Організовано та проведено 2 святкові ярмарки - до 

Дня  міста Пирятин  та Свята Меду - участь у виїзній  
торгівлі прийняло 110 суб’єктів господарювання, які 

запропонували покупцям  продовольчі та 

непродовольчі групи товарів, вироби ручної  роботи  
тощо. А також виставка спецтехніки до Дня міста, у 

якій взяли участь 3 підприємства та аматор-

винахідник, які презентували 5 одиниць техніки.  
Організовано святкову торгівлю та  розважальні   

заходи (атракціони) до свят. 

Розглянуто звернення та надано консультативну та 
практичну допомогу з питань підприємницької та 

господарської діяльності -  59 суб‘єктам 
господарювання.  

З метою надання інформаційно-консалтингових 

послуг для бізнесу рішенням міської ради створено 
КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“, 

розроблена програма „Забезпечення статутної 

діяльності КП „Агенція розвитку Пирятинської 
міської ОТГ на 2020 рік“  та включена до Плану 

соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської ОТГ на 2020 рік. 

Оперативна ціль А.2 Створення позитивного іміджу Пирятинської громади 



 

Завдання А.2.1 Маркетинг та Брендінг території громади 

Програма діяльності 

Пирятинської міської 

ради на 2019 рік  

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Музиченко 

Н.О.) 

Збір  достовірних  даних  про  

наявність  і  склад  сільського  

населення,  особисті  селянські  

господарства,  житлові  будинки,  

земельні  ділянки, худобу, 

сільськогосподарську  техніку; 

Якісне  та  достовірне  заповнення   

документації  для  по господарського 

обліку;   

Членство в Асоціації міст України; 

Виготовлення  технічної  

документації  на  об’єкти,  що  

переходять  до  комунальної  

власності  територіальної  громади  

міста  та  інші  об’єкти;    

Дослідження дна річки Удай; 

Виготовлення  технічних  умов; 

Виготовлення  сувенірної  продукції  

із символікою міста Пирятин; 

Забезпечення перебування делегацій; 

Обмін досвідом з іншими ОТГ; 

Утримання гуртожитку по площі 

Героїв Майдану, 2; 

Виготовлення схеми планування 

територій об’єднаної територіальної 

громади; 

Розробка документації із 

нормативної грошової оцінки 

земель. 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 73,6%. 

Виконано: 

1) Проведена оплата  послуг  головам  

квартальних  комітетів  за  проведення  по-

господарського обліку в  сільських  

населених  пунктах;   

2) Відзначено  голів  квартальних  

комітетів  до  Дня  місцевого  

самоврядування;       

3) Сплачені внески за членство  в  

Асоціації  міст  України; 

 4) Виготовлена  технічна  документацяї  на  

об’єкти,  що  переходять  до  комунальної  

власності  територіальної  громади  міста  

та  інші  об’єкти;   

5) Досліджено  дно  річки  Удай; 

6) Виготовлено  технічні  умови; 

7) Виготовлено  сувенірну  продукцію  із  

символікою міста  Пирятин; 

8) Виготовлено схему планування 

територій об’єднаної територіальної 

громади; 

9) Забезпечено обмін досвідом з іншими 

ОТГ (транспортні послуги, проведення 

семінарів-тренінгів); 

10) Розроблена документація із 

нормативної грошової оцінки земель; 

11) Забезпечено утримання гуртожитку  по 

площі Героїв Майдану,2   

12) Оплачено послуги охорони, пожежної 

сигналізаціі ЦНАП, телекомунікаційні 

послуги, технічного обслуговування 

котельні,  Лубенської БТІ, 

тех.обслуговування складової 

газорозподільної системи ліній; 

13)Утримання громадської вбиральні по 

вул. Соборна, 23 А; 

  14) Отримано у Державній архітектурно-

Не виконано: 

1)забезпечення перебування 

делегацій, оскільки делегації 

не приїзжали, не було потреби 

в проведенні заходів; 

2) не погоджувалась проєктна 

документація РЕС; 

3)не проводились 

електротехнічні виміри; 

4) не розроблені нормативи 

питного водопостачання 

(водовідведення) для 

населення  м. Пирятин (при 

відсутності засобів обліку 

води або тимчасової 

несправності засобів обліку 

споживання питної води); 

5) не проведено поточного 

ремонту покрівлі гуртожитку 

за адресою: площа Героїв 

Майдану,2 (ЦНАП). 

 

 

 



будівельній інспекції України сертифікату 

закінченого будівництвом об’єкту. 

Програма 

висвітлення 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування на 

2019 рік 

 

Загальний 

відділ та 

інформаційн

ого 

забезпечення 

(Нестерець 

Т.Д.) 

Висвітлення діяльності депутатів 

міської ради, 

висвітлення діяльності структурних 

підрозділів виконкому міської ради, 

старостатів, закладів освіти, 

культури, соціального захисту, 

охорони здоров’я міської ради, 

комунальних підприємств, 

квартальних комітетів 

Виконано Рівень виконання заходів – 100,0%. 

Висвітлено діяльність депутатів міської 

ради: 53 сюжети  на телебаченні, 77 

публікацій в газеті. 

Висвітлено діяльність структурних 

підрозділів виконкому міської ради, 

старостатів, закладів освіти, культури, 

соціального захисту, охорони здоров’я 

міської ради, комунальних підприємств, 

квартальних комітетів: на телебаченні -122 

сюжети, у газетах газетах -179 публікацій. 

- 

Програма культурно-

мистецьких заходів 

на 2019 рік 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко О.І 

Заходи до календарних дат 

державних і професійних свят; 

проведення фестивалів „Королева 

бензоколонки“, травнєвий 

калейдоскоп, авторської пісні, 

обласний телешоу-конкурс дитячої 

пісні і танцю „Естрадна веселка“,   

придбання сцени-трансформеру - 

200 тис.грн., каркасу для ялинки - 

200 тис.грн, святкової ілюмінації- 

200 тис.грн,  

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 93,4%. 

Виконано: 

1)Виступи щедрувальної групи та Різдвяні 

концерти в мікромістечках міста.Різдвяні 

заходи; 

2) Заходи з нагоди Дня Соборності 

України; 

3) Творчі звіти учасників 

художньої самодіяльності; 

4) Літературний вечір, присвячений 

Є.Гребінці; 

5) Заходи з нагоди Дня Св.Валентина; 

6) Заходи з нагоди вшанування учасників 

бойових дій на території ін. держав; 

7) Водохреще; 

8) Заходи з нагоди вшануваня Героїв 

Небесної сотні; 

9) Заходи з нагоди Дня рідної мови; 

10) Спортивно-розважальне свято 

„Розгул“; 

11)Театралізоване свято „Проводи зими“; 

12) Заходи з нагоди Міжнародного  дня 

прав жінок і миру; 

13) Заходи з нагоди 205-ї річниці з дня 

народження Т.Г.Шевченка; 

14) День працівників комунальної служби; 

15) Краєзнавча година „Зустріч птахів“; 

16)„Зіркові війни“ ; 

Не виконано: 

1) розважальний конкурс 

„Леді Пирятина 2019 - не 

проведено,за відсутності 

необхідних спеціалістів; 

2) не взято участь у 

заключному концерті 

районного огляду-фестивалю 

народної творчості 

„Родослів“,  оскільки 

організатори не включили 

наші заклади в огляд; 

3) не проведено заходи з 

нагоди Дня сміху через 

напруженість роботи відділу 

та відсутність необхідних 

спеціалістів; 

4) не проведено Конкурс на 

краще оформлення фасадів та 

вітрин об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства, 

сфери побутових послуг, 

підприємств, установ та 

житлових будинків в 

населених пунктах, оскільки 

не був підтриманий 

виконкомом; 

5) не проведено Фестиваль 



17) Заходи з нагоди 33-ї річниці 

Чорнобильської трагедії; 

18) Фестиваль „Травневий калейдоскоп“; 

19) Святкові заходи з нагоди 74-ї річниці 

Перемоги у Другій Світовій війні 

20) Тенісний тур 

Фестиваль авторської пісні присвячений 

пам’яті Володимира Прокопенка; 

21) Мітинг-реквієм вшанування пам’яті 

розстріляних в Пироговій Леваді 

22) Заходи з нагоди Міжнародного дня 

музеїв; 

23) Заходи з нагоди Міжнародного Дня 

Європи в Україні; 

24) Заходи з нагоди Міжнародного Дня 

захисту дітей; 

25) Спортивно-розважальне свято „Ура! 

Канікули!“; 

26) Мітинг з нагоди Дня Скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни; 

27) Культурно-мистецькі 

заходи з нагоди Дня молоді; 

28) Святкові заходи з нагоди Дня 

Конституції; 

29) Свято „Ой там, на Купала”; 

30) Відкритий регіональний фестиваль 

творчості людей з інвалідністю 

„Древній Пирятин”; 

31)Карнавал „Королева бензоколонки”; 

32) Свято села Олександрівка; 

33) День села Калинів Міст; 

34) Музичний фестиваль „Акорди 

Сасиніського спасу”; 

35) Святкові заходи з нагоди Дня 

Державного Прапора України; 

36) Святкові заходи з нагоди 28-ї річниці 

Незалежності України; 

37) Сезон творчих зустрічей; 

38) Річниця  створення клубу „Мрія”;  

39) Святкові заходи з нагоди Дня фізичної 

культури і спорту; 

української та польської 

культур „Пирятин –Fest, 

оскільки делегацій не було і  

кошти не закладалися. 

 



40) Участь у обласному конкурсі дуетів, 

тріо, вокальних амсамблів у с.Березова 

Рудка; 

41) Мітинг з нагоди визволення 

Пирятинщини від нацистських загарбників; 

42) Засідання круглого столу „Історик, 

архівіст Іван Бутич”; 

49) Святкові заходи з нагоди 865-ї річниці 

Дня міста; 

50) Заходи з нагоди Дня туризму в Україні; 

51) Свято села Замостище; 

52) Фестиваль любителів сала; 

53) Заходи з нагоди Міжнародного Дня 

музики; 

54) Заходи з нагоди Дня захисника 

України; 

55) Мітинг  з нагоди  75-ї річниці 

визволення  України від нацистських 

загарбників; 

56)Хеловін; 

57) Річниця заснування музею; 

58) Святкові заходи з нагоди Дня 

працівників культури та майстрів 

народного мистецтва; 

59) Заходи з нагоди Дня Гідності і 

Свободи; 

60)Мітинг – реквієм вшанування пам’яті 

жертв Голодомору в Україні 1932-1933 

років; 

61)Розважально-спортивне свято; 

62) Обласний  телешоу-конкурс дитячої 

пісні і танцю „Естрадна веселка“ (2 етапи); 

63) Заходи з нагоди Міжнародного Дня 

інвалідів; 

64) Заходи з нагоди Дня волонтера; 

65) Святкові заходи з нагоди Дня місцевого 

самоврядування; 

66) Розважальний молодіжний вечір „В ніч 

на Андрія“ - традиційні українські 

вечорниці на Андрія; 

67) Заходи з нагоди Дня вшанування 



учасників ЛНА на ЧАЕС; 

68) День Святого Миколая 

70) Свято першого академконцерту; 

69) Відкриття Головної ялинки міста, 

виступ щедрувальної групи в мікрорайонах 

міста та населених пунктах ОТГ, 

Новорічні ранки та вечори, майстер-класи, 

конкурси, вікторини. Новорічне 

театралізоване дійство на Майдані 

Незалежності та в КГЦ; 

70)  участь у конкурсах і фестивалях; 

71) Видавнича діяльність. 

 

В заходах взяли участь 51,4 тис.осіб. 

Програма розвитку 

культурного 

простору на території 

Пирятинської ОТГ на 

2019 рік  

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко 

О.І.) 

Капітальний ремонт сільських 

клубних закладів с.Олександрівка та 

с.Калинів Міст, придбання музичних 

інструментів, костюмів для 

сільських клубів, придбання меблів 

для клубів і бібліотек, підписка 

періодичних видань, придбання 

книг, ремонт приміщення музею та 

придбання меблів, ремонт 

приміщення ШЕВ та придбання 

музичних інструментів 

Виконано Програма не розроблялась. 

Виконано: 

1)Капітальний ремонт сільських клубних 

закладів: с.Калинів Міст - 621,4 тис.грн.- 

відремонтовано покрівлю школи;  

2) Поточний  ремонт покрівлі КГЦ - 

277,998 тис. грн.,  

3)Поточний ремонт фасаду 

Олександрівського клубу -186,5 тис. грн.; 

4)Поточний ремонт системи опалення 

ШЕВ - 19,745 тис.грн.;  

5) Придбано музичні інструменти ШЕВ - 

57,9 тис.грн.,  

6) Придбано костюми для сільських клубів 

- 85,4 тис.грн., для ШЕВ - 32,96 тис.грн.;  

7) Придбано меблі для клубів -116,6 

тис.грн., бібліотек - 14,5 тис.грн., ШЕВ - 

7,2 тис.грн.; 

8)Підписка періодичних видань - 55,2 

тис.грн., придбано книги для  бібліотеки - 

31,0 тис.грн., 

 9) Проведено ремонт приміщення музею; 

придбані для музею вітрини для експонатів 

- 109,2 тис.грн.; 

10) Придбані акустичні системи -100,0 

тис.грн.;  

11) Придбано компютерну техніку: для 

Аплікаційна форма не 

подавалась, програма не 

розроблялась, фінансування 

не виділялось. 



бібліотеки - 85,5 тис.грн.; для ШЕВ-15,5 

тис.грн. 

Програма розвитку 

фізичної культури і 

спорту районної 

організації ВФСТ 

„Колос“ АПК 

України на 2019 рік 

Районна 

організація 

ВФСТ 

„Колос“ АПК 

України 

 (Плетінь 

С.М.) 

 Розвиток дитячо-юнацького, 

любительського та ветеранського 

футболу, волейболу, шашок та 

шахів, розвиток матеріально-

технічної бази спортивних закладів, 

підвищення рівня спортивної 

майстерності спортсменів   

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 88,3%. 

Виконано заходи відповідно до 4 завдань. 

Місцевий осередок ГО „ВФСТ  „Колос“  

у Пирятинському районі Полтавської 

області: 

1)Придбання спортивного інвентаря: 

придбали форму ф/б-15 комп.., гетри-15 

пар., кофту воротарську-1шт.,брюки 

воротарські-1шт.,м’яч ф/б Select -5 шт.,. 

м’яч ф/б Select Super-1 шт. м’яч ф/б-3шт., 

м’яч в/б-2шт. Спортивний інвентар дав 

змогу командам належним чином 

відстоювати  честь Пирятинської ОТГ на 

місцевих, Обласних та Всеукраїнських 

змаганнях; 

2) Відкрита першість міста серед юнаків з 

міні-футболу; 

3) Кубок міста з воркауту серед юнаків; 

4)Кубок міста серед вуличних команд з 

міні-футболу; 

5) Чемпіонат міста по настільному тенісу 

серед чоловіків та жінок; 

6) Чемпіонат ТОГО „ВФСТ „Колос“ серед 

чоловіків Зона -Фінал та автотранспортні 

послуги;.  

7)Чемпіонат ТОГО „ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів 40 р. і старші Зона -Фінал та 

автотранспортні послуги; 

8)Кубок міста до Дня  Перемоги по міні-

футболу серед чоловічих команд; 

9)Навчально-тренувальні збори з 

підготовки до чемпіонату України 45р. і ст; 

10) Чемпіонат України 45р. і ст. та 

автотранспортні послуги; 

11)Чемпіонат ТО ГО „ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів 50 р. і старші та автотранспортні 

послуги; 

12)Чемпіонат ТО ГО„ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів 55 р. і старші та автотранспортні 

Не виконано з причини 

невдосконалості увʼязки  

графіку спортивних змагань 

місцевого та інших рівнів, 

хворобою керівництва 

волейбольного напряму, 

запізненням внесення змін до 

програми: 

   

1)Чемпіонат  ГО „ВФСТ 

„Колос“ серед юнаків 2002р. 

н. та молодших Зона -Фінал та 

автотранспортні послуги; 

2)Волейбольний турнір 

чоловічих команд, відкриття 

літнього спортивного сезону; 

3)Волейбольний турнір 

юнацьких команд до Дня 

захисту дітей; 

4)Волейбольний турнір, 

присвячений Дню молоді; 

5)Першість міста з пляжного 

волейболу; 

6)Півфінал Чемпіонату 

області з шахів серед 

чоловіків; 

7)  Міжнародний шаховий 

фестиваль „Зачарована Десна-

2019“. 



послуги; 

13)Навчально-тренувальні збори з 

підготовки до всеукраїнських змагань 40 р. 

і старші; 

14)Чемпіонат України „ВФСТ „Колос“ з 

футболу 40р. ; 

15)Спортивні змагання „ВФСТ „Колос“ 

серед ОТГна звання „Краща спортивна 

громада Полтавщини 2019 року“ та 

автотранспортні послуги; 

16)Фінальна частина спортивних змагань 

„ВФСТ „Колос“ серед ОТГ на  „Кращу 

спортивну громаду Полтавщини 2019 

року“  та автотранспортні послуги; 

17)Міська спартакіада серед підприємств, 

установ та організацій; 

18)Кубок України 40р. і ст., 45р. і ст.. та 

автотранспортні послуги; 

19)Чемпіонат ТО ГО „ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів  45 р. і старші;  

20)Навчально-тренувальні збори з 

підготовки до всеукраїнських змагань 40р. 

і ст., 45 р. і ст.; 

21) Чемпіонат   „ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів 40р+, 45р. +,50р.  і 55р.+: в місті 

Берегове Закарпатської області;; 

22)Міська спартакіада серед жіночих 

команд; 

23)Турнір з хокею на „Кубок Міського 

голови; 

24)Міжобласний новорічний турнір з міні-

футболу. 

 

У заходах взяли участь 693 особи.  

Участь в змаганнях дало змогу, залучити 

до регулярних занять фізичною культурою 

та спортом (футболом, хокеєм, воркаутом, 

настільним тенісом тощо)  більш широкі 

верстви населення, зокрема молодь. В 

обласних та всеукраїнських змаганнях   

підтверджено рівень майстерності -   



Команда ФК Пирятин Чемпіон Полтавської 

області з міні-футболу серед чоловічих 

команд,  

Команда ФК Пирятин 40р.+ посіла - І місце 

зональних змаганнях Чемпіонату області з 

міні-футболу; 

Команда Пирятинської ОТГ 

посіла  І загальнокомандне місце та Кубок 

переможця у фінальних спортивних іграх 

„ВФСТ „Колос“ серед міських ОТГ та 

вийшла в фінальну частину спортивних 

змагань України;  

Команда ФК Пирятин серед ветеранів 

40р.+ посіла  І місце  у Чемпіонаті України 

Громадської організації ВФСТ „Колос“ з 

фут залу в місті Берегове Закарпатської 

області; 

Команда ветеранів 55 років здобула 3 місце 

у змаганнях з міні-футболу в Чемпіонаті  

ТО ГО „ВФСТ „Колос“  м.Полтава. 

 

Участь  футбольної команди ФК 

Пирятин /дорослі/ в Чемпіонаті 

Полтавської області по футболу на 2019 

рік:  

25)придбали форму ф/б,  яка дала змогу 

команді належним чином відстоювати  

честь Пирятинської ОТГ на  Обласних  

змаганнях; 

26)навчально-тренувальний процес дав 

змогу більш змістовно підготуватися  до 

календарної гри, підвищити фізичні  та 

тактичні можливості команди та досягти 

бажаного успіху. 4 місце зайняла команда 

ФК Пирятин /дорослі -20 чоловік/ в 

Чемпіонаті Полтавської області по 

футболу. Кошти не використано, в зв’язку 

з меншою кількістю  учасників змагань; 

27)перевезення команди ФК Пирятин 

/дорослі /дало можливість належним чином 

відстоювати честь Пирятинської ОТГ на 



Чемпіонаті Полтавської області по 

футболу. Кошти не використано, в зв’язку 

з меншою кількістю заходів. 

 

Пирятинська районна Федерація 

волейболу: 

28) Придбали: форму в/б.10 комп., сітка 

в/б.-1 шт. , м’яч в/б.- 2 ,. Кубок -13 шт. , 

спортивний інвентар дав змогу командам 

належним чином відстоювати  честь 

Пирятинської ОТГ на місцевих, обласних 

та Всеукраїнських змаганнях; 

29)Міжобласний волейбольний турнір 

пам’яті видатного земляка Михайла 

Роздабари; 

30)Міжобласний  турнір з волейболу серед 

ветеранів та автотранспортні послуги; 

31)Волейбольний турнір на призи міського 

голови;. 

32)Обласний волейбольний турнір та 

автотранспортні послуги; 

33)Турнір до Дня міста;   

34)Турнір, присвячений Дню захисника 

України; 

35)Міжобласний волейбольний турнір та 

автотранспортні послуги. 

 

У заходах взяли участь 179 осіб.  Участь в 

змаганнях дало змогу волейболістам 

набратися досвіду, залучити до регулярних 

занять спортом більш широкі верстви 

населення, зокрема молодь. В обласних 

змаганнях   підтверджено рівень 

майстерності - команда м.Пирятин посіла 

1-2 місця у 2 спортивних змаганнях. 

Проведена робота сприяла популяризації 

волейболу у громаді. 

 

Міський шаховий клуб „Дебют“: 

36) Придбання спортивного інвентарю та  

нагороджувальної атрибутики: годинники 



для гри в шахи- 3шт, шахи -4 шт., грамоти -

100шт., кубок -7шт., медаль в зборі к-кт -

50. Спортивний інвентар дав змогу 

командам належним чином відстоювати  

честь Пирятинської ОТГ на місцевих, 

обласних та Всеукраїнських змаганнях; 

37) Взяли участь в Чемпіонаті області з 

шахів серед юнаків та дівчат до 12 років;. 

38)  Чемпіонат області з шахів серед 

юнаків та дівчат до 14 років; 

39) Чемпіонат області з шахів серед юнаків 

та дівчат до 16 років; 

40) Шаховий турнір до Дня Перемоги  

серед дорослих та дітей; 

41) Шостий Всеукраїнський Меморіал 

Болеславського І.Є. з класичних шахів ; 

42) Шаховий турнір до Дня Конституції 

серед дорослих та дітей; 

43) Всеукраїнський шаховий турнір 

„Миргород -2019“:; 

44) Шаховий турнір до Міжнародного дня 

шахів серед дорослих та дітей; 

45) Міжобласний шаховий турнір пам’яті 

загиблого учасника АТО Івана Олійника 

серед школярів; 

46) Четвертий міжнародний шаховий 

фестиваль „Козацька перлина – 2019; 

47) Міжнародний шаховий фестиваль до 

Дня Незалежності України „Кубок 

Незалежності Оболонь - 2019“; 

48) Шаховий турнір серед дорослих та 

дітей до Дня Незалежності України; 

49) Шаховий турнір дорослих та дітей до 

Дня фізичної культури і спорту; 

49) Шаховий турнір дорослих та дітей до 

Дня міста; 

50) Шаховий турнір до Дня захисника 

України серед дорослих та дітей; 

51) Міжобласний турнір пам’яті кандидата   

в майстри спорту з шахів Шамфарової  

Н.С.; 



52) Шаховий турнір пам’яті Миколи 

Юрченка; 

53)Відкрита першість міста з класичних 

шахів серед дорослих та дітей. 

 

У заходах взяли участь 301 особа, участь 

в змаганнях дало змогу шахістам набратися 

досвіду в обласних змаганнях    і 

підтвердити свій рівень майстерності, 

зокрема у командному заліку перші-треті 

місця  посіли у 3 заходах, в особистому 

заліку – в 1 змаганні. Проведена робота 

сприяла популяризації шахів в громаді. 

Програма розвитку 

пріоритетних видів 

спорту на 2019р.  

Пирятинська 

ДЮСШ 

(Горбачов 

О.В.) 

Спортивно – масові змагання з легкої 

атлетики, футболу, баскетболу, сумо, 

дзюдо. 

 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 91,2%. 

Виконано заходи відповідно до 6 напрямів. 

Легка атлетика: 

1)Легкоатлетичний пробіг „Пирятинська 

миля“; 

2) „Олімпійський день“ м.Пирятин; 

3) Естафета до Дня Перемогим.Пирятин; 

4)Чемпіонат Полтавської області серед 

чоловіків та жінок м. Полтава; 

5) Відкриті легкоатлетичні змагання до 

Дня фізичної культури і спорту до Дня 

міста м. Пирятин; 

6) Командний чемпіонат міст і районів 

серед юнаків таюніорів м. Полтава. 

 

Футбол: 

7)Навчально-тренувальні збори для  

підготовки до обласних та Всеукраїнських 

змагань; 

8) Відкритий футбольний турнір до Дня 

фізичної культури і спорту; 

9)Чемпіонат області з футзалу (ДЮФЛ) за 

призначенням; 

10) Придбання банерів для 

егкоатлетичного пробігу ,,Пирятинська 

миля‟; 

 

Баскетбол: 

Не виконано: 

1)Чемпіонат ОТГ м.Пирятина 

з баскетболу серед чоловічих 

команд м. Пирятин; 

2) Чемпіонат області серед 

дівчат та юніорів м. Полтава; 

3) Чемпіонат України з 

боротьби дзюдо м.Харків. 



11) Традиційний обласний баскетбольний 

фестиваль „Оранжевий м’яч 2019“           м. 

Пирятин; 

12) Чемпіонат Полтавської області серед 

юнаків 2002 р.н.м. Полтава; 

13) Чемпіонат Полтавської області серед 

дівчат 2002 р.н. м. Лубни; 

14) Чемпіонат Полтавської області серед 

дівчат 2003 р.н. м. Полтава; 

15) Чемпіонат Полтавської області серед 

юнаків 2003 р.н.м. Пирятин; 

16) Чемпіонат Полтавської області серед 

дівчат 2004 р.н.м. Пирятин; 

17) Чемпіонат Полтавської області серед 

юнаків 2004 р.н.м. Кременчук; 

18) Чемпіонат Полтавської області серед 

юнаків 2005 р.н.м. Кременчук; 

19) Чемпіонат Полтавської 

області серед юнаків 2006 р.н. . Лубни; 

20) Навчально-тренувальні збори по 

підготовці в Чемпіонатах області та 

України з баскетболу; 

21) Відкритий баскетбольний турнір до 

Дня фізичної культури і спорту та Дня 

міста м. Пирятин; 

22) Чемпіонат Полтавської області серед 

жінок м. Лубни; 

23) Чемпіонат ОТГ м.Пирятина з 

баскетболу серед чоловічих команд м. 

Пирятин; 

 

Сумо: 

24) Чемпіонат області серед юнаків та 

юніорів м.Полтава; 

25) Чемпіонат області серед дівчат та 

юніорів м.Полтава; 

26) Чемпіонат України з боротьби сумо м. 

Дніпро; 

27) Відкритий турнір з боротьби сумо до 

Дня фізичної культури і спорту та Дня 

міста  Пирятин; 



 

Дзюдо: 

28) Чемпіонат області серед юнаків та 

юніорів .Полтава; 

29) Чемпіонат області серед дівчат та 

юніорів; 

30) Чемпіонат України з боротьби дзюдо м. 

Харків. 

 

Організаційно-масова робота: 

31),,Герої спортивного року‟. 

Програма „Стипендії 

міської ради 

обдарованим дітям 

Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади у 2019 році“ 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

(Зібницька 

Л.І.) 

Виплати стипендій обдарованим 

дітям впродовж навчального періоду 

2019 року 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів  86,7 %. 

Стипендії міської ради отримували  з січня 

по травень 15 дітей. З вересня 2019 року 

стипендії отримувало 13 дітей. 

Стипендії не виплачено 2 

школярам, оскільки не було 

переможців в окремих 

номінаціях галузі мистецтва. 

Завдання А.2.2. Розробка Інвестиційного паспорту міста 

План дій з 

популяризації 

інвестиційних 

можливостей 

громади 

Відділ 

муніципальн

им ініціатив 

та інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Презентація Інвестиційного 

паспорту на форумах, заходах, 

конференціях різного рівня; 

поновлення інформації 

інвестиційного паспорту станом на 

01.01.2019 

Виконано Інвестиційний паспорт  Пирятинської 

міської ОТГ поновлено, надруковано на 

двох мовах (українська та англійська).  

Інвестиційний паспорт Пирятинської 

міської ОТГ визнано кращим  у конкурсі 

Інвестиційних паспортів Полтавської 

області. 

- 

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

План дій з  

просування 

інвестиційних 

можливостей 

громади в Інтернеті 

Відділ 

муніципальн

им ініціатив 

та інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Відкриття відповідних розділів у 

віконці „До уваги бізнесу“ головного 

меню офіційного сайту громади, 

наповнення їх інвестиційними 

проєктами, інформацією про 

туристичні можливості, напрями 

народної творчості 

Виконано У віконці „До уваги бізнесу“ створено 

вкладки „Пирятинщина інвестиційна“ та 

„Пирятинщина туристична“, які заповнені 

інформацією відповідного спрямування. 

Завдяки участі в проєкті Ukraine with love 

(Україна з любов’ю) в рамках програми 

„Малі міста-великі враження“, який 

ставить на меті популяризацію 

традиційних та сучасних виробів 

українських майстрів за кордоном, Каталог 

народних майстрів та умільців 

- 



Пирятинської міської ОТГ презентований 

для Посольств та Консульств України за 

кордоном 

Оперативна ціль А.3. Розвиток збалансованого підприємництва 

 

Завдання А.3.1. Організація навчання основам підприємницької діяльності 

План дій з 

підвищення 

економічної 

грамотності 

підприємців 

 

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Зубко Л.М.) 

Опитування підприємців з метою 

визначення актуальної тематики 

навчань, проведення тренінгів, 

зокрема за участі Центру зайнятості 

населення 

Виконано  Опитування підприємців проводиться на 

постійній основі шляхом електронного 

опитування. Більшість  респондентів 

визнали, що найбільш гострим питанням є 

ускладнений доступ до фінансових 

ресурсів. Відповідно тематика семінарів 

відповідала потребам підприємців. Так, з 

метою залучення додаткових коштів в 

розвиток агровиробників організовано 

тренінг Полтавської обласної дорадчої 

служби  на тему „Участь фермерів у 

державних та регіональних програмах 

підтримки“ (13.06.2019). 

- 

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади у товарах та послугах 

План дій з пошуку 

додаткових джерел 

фінансування заходів 

з організації 

маркетингових 

досліджень 

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Зубко Л.М.), 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Пошук та залучення грантових 

коштів для організації 

маркетингових досліджень 

Не виконано - Проєктна заявка „Проведення 

маркетингового дослідження з 

визначення вільних ринкових 

ніш і ніш з мінімальним 

рівнем конкуренції на 

території Пирятинської 

міської ОТГ“ подана на 

конкурси Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Полтавської 

облдержадміністрації (заявка 

не потрапила в число 

переможців) та USAID 

„Конкурентоспроможна 

економіка України“ (заявка 

знаходиться на стадії 

розгляду). 

Завдання А.3.3. Підтримка в сфері соціального  підприємництва та надання житлово-комунальних послуг 



 

Комплексна 

програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва на 

2018-2020 роки 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.), 

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Зубко Л.М.) 

Організація Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“; 

фінансування проєктів, які 

передбачають створення нових 

робочих місць, 

відшкодування кредитних ставок на 

реалізацію проєктів малого бізнесу, 

сприяння вирішенню кадрових 

питань малого та середнього бізнесу, 

організація конкурсу „Кращий 

підприємець – 2019“ 

Виконано 

частково  

Рівень виконання заходів: 80%. 

 

Виконано: 

1) нагородження переможців щорічного 

Конкурсу „Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ (6 підприємців у двох 

номінацях відзначено та виплачена 

матерільна допомога);  

2) фінансування кращих бізнес -планів 

малого бізнесу в рамках Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (3 

бізнес-плани профінансовані з бюджету 

міської ОТГ); 
3) часткове відшкодування вартості 

кредитів спрямованих на реалізацію 

перспективних бізнес - проєктів у 

пріоритетних напрямках економіки 

громади – взято участь в обласні програмі 

(переможців не було); 
4) компенсації вартості навчання у ВНЗ на 

паритетних засадах, а саме: за рахунок 

власних коштів молодого спеціаліста, 

роботодавця та міської ради (але не більше 

ніж 15,0 тис.грн. на одну особу за рахунок 

міського бюджету) - виконано в рамках 

Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ на 2019 рік“. 

На придбання житла молодим спеціалістам 

спрямовано 200,0 тис.грн. 

1)Звернень підприємців щодо 

компенсації кредитів та 

фінансування витрат на 

стажування молоді не 

надходило, тому бюджетного 

запиту на фінансування не 

подавалось 

Оперативна ціль А.4 Розвиток туристичного бізнесу 

 

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

 
Програма взаємодії з 

Національним 

природним парком 

Національний 

природний 

парк 

1) продовження облаштування  

еколекторію, розпочате у 2018 році, 

шляхом виготовлення 12 лавок 

Виконано Програма виконана на 98,2%, 

Виконано: 

1) виготовлено лави (12 шт.) для 

- 



„Пирятинський“ для 

здійснення 

природоохоронних 

заходів, що сприяють 

охороні й 

збереженню 

територій та об’єктів 

природно-

заповідного фонду на 

території 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 рік 

 

„Пирятинськ

ий“ 

(Митропан 

Ю.М.) 

 

працівниками господарського 

відділу парку; 

2) придбання 11 банерів для 

еколекторію ; 

3) придбання поліграфічної 

продукції для відвідувачів літніх 

екологічних шкіл з числа учнівської 

молоді шкіл міста Пирятина. 

 

облаштування екологічних стежок на 

придбаний матеріал,  

 2) перевезено 12 шт лавок  та облаштовано 

екологічну стежку (автотранспортні 

послуги ), 

3) придбано11шт. банерів, які будут 

використовуватися при проведені 

екскурсій та уроків в екокласі під 

відкритим небом („Літня екошкола „Юні  

дослідники“); 

4) проведено 2 екошколи завдяки  

придбаній  поліграфічній продукції з 

екологічної тематики та матеріалів  для 40 

школярів , 

5) придбано  канцтовари   ( маркери   для 

фліпчарта 2 шт. на суму 200,00 грн. та 

фарба EPSON 4 шт. на суму 800,00 грн.) які  

використано під час проведення 2 екошкіл, 

6) відбулися 4 екскурсії, було перевезено  

40 школярів завдяки автотранспортним 

послугам по перевезенню учасників 2 

літніх екологічних  шкіл 

7) завдяки придбаному макрооб’єктиву  

AF-S DX (1 шт   на суму 18890,00 грн) до 

цифрового дзеркального фотоапарату  

Nikon  була проведена   макрозйомка 

дрібних об’єктів флори та фауни 

(водорості, комахи, гриби, мохи, 

лишайники) для фотовиставки. 

План дій зі створення 

умов для розвитку 

туризму 

Відділ 

містобудуван

ні, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

ПКД екологічне поліпшення з 

відновленням водності ділянки 

р.Удай в межах м.Пирятин 

Не виконано - Надано висновок гідролога 

НПП „Пирятинський“ та 

рекомендації профільної 

комісії щодо відсутності 

необхідності розроблення 

робочого проєкту  

Угода про 

співробітництво з 

НПП „Пиря-

тинський“ 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

Допомога в розробленні буклетів, 

організація спільних виставок та 

конкурсу „На кращу розробку 

туристичних маршрутів“ 

Виконано НПП „Пирятинський“ надає допомогу в 

розробленні буклетів, організації спільних 

виставок та конкурсу „На кращу розробку 

туристичних маршрутів“. Бере участь у 

відзначенні  Дня туризму та популяризації 

туризму серед молоді. Проведено більше 

- 



10 заходів спільно із Публічною 

бібліотекою для дітей та юнацтва. 

Програма з охорони 

навколишнього 

природного 

середовища на 

території 

Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на період 

2019- 2020 років 

 

Відділ 

архітектури, 

містобудуван

ня та ЖКГ 

(Зергані М.І.,  

відділ 

земельних та 

екологічних 

питань 

(Стадник 

Є.В.) 

Поліпшення екологічного стану 

р.Удай у межах м.Пирятин. 

Будівництво напірного колектора в 

м. Пирятин Полтавської області 

Реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин 

Полтавської області 

Реконструкція каналізаційного 

колектору від КНС №1 до КНС №2 

Не виконано - Не виконано по причині 

відсутності фінансування 

(проєкт відповідного 

спрямування було подано на 

конкурс проєктів за рахунок 

державного бюджету, але 

відхилено). 

 

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини, застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної 

діяльності 

План заходів з 

популяризації 

туристичних 

можливостей 

громади 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко О.І.) 

 

Виготовлення буклетів щодо 

популяризації маршруту „Славєтна 

Пирятинщина“ та їх 

розповсюдження на різноманітних 

заходах, 

організація екскурсій по маршруту  

Виконано Розроблено план заходів з популяризації 

туристичних можливостей громади:  

культурно-масові заходи, заходи з 

популяризації у ЗМІ туристичних 

можливостей та друк презентаційної 

продукції. Виготовлено буклети щодо 

популяризації маршруту „Славетна 

Пирятинщина“, здійснюавалось їхнє 

розповсюдження на різноманітних заходах. 

За цим маршрутом організовувались 

екскурсії.  

 

- 

Відділ 

містобудуван

ні, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Паспортизація обʼєктів культурної 

спадщини 
Виконано 

частково 

Розпочато інфвентаризацію обʼєктів 

культурної спаддщини, збір документів та 

матеріалів 

Відсутність фінансування 

стримує виготовлення 

паспортів.  

 

Завдання А.4.3. Розвиток зеленого туризму 

 
План дій з 

популяризації та 

розвитку зеленого 

туризму 

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко О.І.) 

Збір та систематизація інформації 

про народні ремесла, розроблення та 

друк каталогу ремесл, його 

розповсюдження  на різноманітних 

заходах,  організація майстер – 

Виконано 

частково 

Проводився збір та систематизація 

інформації про народні ремесла, 

розроблено та надруковано каталогу 

ремесл, який розповсюджувався на  на 

різноманітних заходах,  організовано 

Стримує виконання заходу 

відсутність у  Пирятинській 

ОТГ „зелених садиб“, які 

приймають туристів 



класів з майстрами проведення майстер – класів з майстрами. 

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

 
План дій з 

просування 

туристичних 

можливостей 

громади  

Відділ 

культури і 

туризму 

(Гуленко О.І.) 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

 Розміщення інформації про 

туристичні можливості на сайті 

міської ради та в  Пирятинському 

краєзнавчому музеї  

Виконано 1. Розроблений та надрукований загальним 

тиражом 25 примірників Каталог народних 

майстрів та умільців Пирятинської міської 

ОТГ. 

2. Посадовими особами ОМС 

здійснювалося розповсюдження та 

презентація Каталогу народних майстрів та 

умільців; 

3. У віконці „До уваги бізнесу“ створено 

вкладку „Пирятинщина туристична“. 

 

Інформація про туристичні можливості 

розміщена в  Пирятинському краєзнавчому 

музеї, Проводилась  широка популяризація 

туристичних можливостей у ЗМК 

(Інтернет-мережа, газети, телебачення). 

Виготовлена презентаційна продукція для 

гостей громади. Запроваджено проведення 

культурно-мистецьких заходів, цікавих для 

зовнішнього туризму (карнавал „Королева 

бензоколонки“, показ автентичної моди „У 

моди немає часу“, телешоу-конкурс 

„Естрадна веселка“, конкурс авторської 

пісні ім..В.Прокопенка). 

- 

Проєкт  щодо 

створення 

туристичної атракції 

„Королева 

бензоколонки“ 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Створення лаунж-зони для 

відпочинку та розваг з метою 

популяризації туристичних 

можливостей громади 

(у разі визнання проєкту 

переможцем) 

Сума фінансування - оціночна 

Не виконано - З метою створення 

туристичної атракції 

„Королева бензоколонки“ для 

участі в конкурсі проєктів 

Українсько культурного 

фонду подана відповідна 

заявка на загальну суму 550,0 

тис.грн., до участі в проєкті 

залучено ФОП Шульгу А.Г. 

(отримано гарантійний лист з 

переліком видів робіт, що 

будуть виконані підприємцем 

у разі перемоги поданої 

заявки). Заявка не отримала 



перемогу в конкурсі. 

З метою реалізації проєкту 

налагодити державно-приватне 

партнерство з власником 

водонапірної башти Шульгої А.Г.  

Виконано Проведено дві наради з ФОП Шульга А.Г. 

стосовно спільного вирішення питань 

благоустрою території біля водонапірної 

башти в районі АС №1 м.Пирятин. За 

підсумками нарад з підприємцем підписано 

угоду щодо співфінансування заходів у разі  

перемоги у грантах проєкту, поданого 

міською радою. 

- 

Стратегічна ціль В - Створення комфортних умов на території громади 
 

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

 

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

 



Програма 

поводження з   

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 

роки 

КП „Каштан“ Заходи з оновлення парку 

сміттєвозних машин та 

контейнерного господарства: 

- придбання сміттєвоза із заднім 

завантаженням на базі автомобіля 

МАЗ; 

- придбання контейнерів, пакетів з 

логотипом надавача послуги для 

збору ТПВ ємкістю 120 л. закладам 

комунальної сфери, в першу чергу 

для закладів освіти; 

-заходи з впровадження технологій 

роздільного збирання ТПВ: 

- придбання контейнерів для 

роздільного збору відходів ємкістю 

1,1 м³; 

заходи  рекламно-інформаційні, 

освітньо-виховні, еколого-

просвітницькі: 

- виготовлення інформаційних 

буклетів; висвітлення в ЗМІ; 

- проведення освітньо-виховної 

роботи серед дітей і молоді міста, 

конкурсів серед учнів на тему „Ми 

за чисте місто“. 

Не виконано - Розробником подано 

аплікаційну форму на 

загальну суму -5 430,0 

тис.грн., в т.ч. кошти ОТГ- 3 

330,0 тис.грн. Видано  

розпорядження міського 

голови  від 30.01.2019 року 

№19 з дозволом на  розробку 

програми. Але  програма не 

подавалась, фінансування не 

виділялося. 

План дій з 

підвищення 

ефективності 

системи поводження 

з ТПВ 

Відділ 

архітектури, 

будівництва 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Вивчити питання щодо 

встановлення індивідуальних 

сміттевих баків в приватні 

домогосподарства 

Не виконано - Не надано дозволу на 

розроблення „Програми 

поводження з твердими 

побутовими відходами на 

території Пирятинської 

міської ОТГ на 2019-2020 

роки“, в якій передбачалося 

часткове вирішення питання 

щодо встановлення 

індивідуальних сміттевих 

баків в приватні 

домогосподарства. У 2020 

році подана заявка на 

обласний екологічний фонд 

щодо співфінансування 

придбання сміттєвоза із 



заднім навантаженням (під 

спеціальні баки для дворів), 

який здійснюватиме 

подворове збирання сміття. 

Завдання В.1.2.  Створення сучасного полігону для утилізації відходів 

Програма 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської міської 

ОТГ на 2019-2020 

роки 

Відділ 

будівництва 

та 

архітектури 

(Зергані М.І.) 

Заходи зі створення 

смітєсортувальної станції: 

- розробка проєктно- 

кошторисної документації 

(ПКД) для сортувальної станції; 

придбання сортувальної станції. 

 

 

Не виконано - Розробником подано 

аплікаційну форму на 

загальну суму -5 430,0 

тис.грн., в т.ч. кошти ОТГ- 3 

330,0 тис.грн. Видано  

розпорядження міського 

голови  від 30.01.2019 року 

№19 з дозволом на  розробку 

програми. Але  програма не 

подавалась, фінансування не 

виділялося. 

Проєкт„Система 

збору і вивозу 

твердих побутових 

відходів на території 

Пирятинської міської 

ОТГ та 5 сільських 

рад-партнерів – 

основа для 

формування 

безпечного 

життєвого 

середовища в 

громадах“ 

Відділ 

архітектури, 

будівництва 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Досягнення стабільної екологічної 

та санітарної безпеки в громадах-

учасниках проєкту, прискорення 

реконструкції існуючого 

паспортизованого сміттєзвалища під 

полігон ТПВ, з можливістю 

подальшого розміщення на ньому 

сміттєпереробного заводу 

Не виконано - Не надано дозволу на 

розроблення „Програми 

поводження з твердими 

побутовими відходами на 

території Пирятинської 

міської ОТГ на 2019-2020 

роки“, яка передбачала 

розроблення ТЕО 

сміттєпереробного комплексу 

з енергетичним блоком на 

полігоні ТПВ (1500,0 тис.грн). 

Розгляд питання 

облаштування 

сміттєсортувальної станції чи 

переробного заводу можливий 

після завершення робіт з 

реконструкції міського 

сміттєзвалища під полігон 

ТПВ. 

Завдання В.1.3  Будівництво сучасних очисних споруд 

План дій з 

розроблення 

оптимальних 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

Пошук проєктної організації, яка  

має досвід роботи з сироробними 

заводами 

Виконано 

частково 

ТОВ „Пирятинський сирзавод“ здійснює 

будівництво власних локальних очисних 

споруд, які частково вирішать проблему  

- 



заходів модернізації 

міських очисних 

споруд 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

 

ПКД реконструкція облаштування 

поверхневого водовідведення в 

м.Пирятин (100,0 тис.грн.). 

міських очисних споруд. 

Як перший етап по облаштуванню 

поверхневого водовідведення в м.Пирятин 

замовлено РП по рецонструкції тротуару 

по вул.Ярмаркова із влаштуванням 

водовідведення. 

Завдання В.1.4.  Розробка Схеми санітарної очистки міста 

Програма 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

ЖКГ (Зергані 

М.І.) 

Придбання контейнерів для збору 

ТПВ ємкістю 1,1 м³ та облаштування 

майданчиків під контейнери 

відповідно до затвердженої Схеми 

санітарної очистки міста 

Не виконано - Розробником подано 

аплікаційну форму на 

загальну суму -5 430,0 

тис.грн., в т.ч. кошти ОТГ- 3 

330,0 тис.грн. Видано  

розпорядження міського 

голови  від 30.01.2019 року 

№19з дозволом на  розробку 

програми. Але  програма не 

подавалась, фінансування не 

виділялося. 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

 

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

Програма 

„Реконструкція 

каналізаційного 

колектору 

від КНС №1 

(вул.Січових 

Стрільців, 21В)до 

КНС №2 

(вул.Саксаган-

ського, 23) 

в м.Пирятин 

Полтавської області 

 і покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинських 

госпрозрахункових 

Пирятинські 

госпрозрахунк

ові очисні 

споруди 

(Манько С.Л.) 

1) реконструкція каналізаційного 

колектору від КНС №1 (вул.Січових 

Стрільців, 21В)до КНС №2 

(вул.Саксаганського, 23)в м.Пирятин 

Полтавської області; 

2)  придбання екскаватора „Борекс-

2206“. 

 

Не виконано - Аплікаційна форма не 

подавалась, програма не 

розроблялась, фінансування з 

бюджету міської ОТГ не 

виділялось. Причина – 

відсутність співфінансування 

з  обласного екологічного 

фонду, що унеможливлює 

вирішення цих питань за 

рахунок виключно місцевих 

ресурсів. 

 



очисних споруд на 

2019 рік“ 

Програма 

„Покращення 

матеріально-

технічної бази КП 

„Каштан“ 

КП „Каштан“ 

Скочко В.І. 

Придбання обладнання для ямкового 

ремонту доріг (повітродувка, 

бензоріз, вібропліта, гудронатор), 

придбання та впровадження 

програмного забезпечення 1С-8. 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 90%. 

 

Виконано: 

1)Придбання повітродувки  BR550; 

2)Придбання бензоріза TS 800;               

3)Придбання віброплити; 

4)Придбання гудронатора; 

5)Придбання причепа одновісного, 

6)Придбання  газонокосарки, 

7)Придбанння направляючого візкаFW20 

для бензоріза TS800, 

8)Придбання диска відрізного для 

асфальту, 

9)Придбання ситеми монтажу, індикатора 

напрямку різу. 

Не виконано: 

1)Придбання причепного 

засобу. 

Програма 

утримання обʼєктів 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської ОТГ 

КП „Каштан“ 

Скочко В.І. 

Ремонт житла комунальної власності Виконано Рівень виконання заходів – 100%. 

 

Виконано: 

1)Виготовлено ПКД на реконструкцію 

системи газопостачання квартири № 2 за 

адресою: вул.Європейська, 15, м.Пирятин, 

з встановленням вузла обліку газу; 

2) Проведена реконструкція системи 

газопостачання квартири № 2 за адресою: 

вул.Європейська, 15, м.Пирятин; 

3)Придбані матеріали для проведення 

поточного ремонту водопостачальної та 

водовідвідної систем квартири № 45 за 

адресою: вул.Полтавська; 

4) Проведена оплата робіт по пуску газу 

системи газопостачання квартири № 2 за 

адресою: вул.Європейська, 15, м.Пирятин; 

5) Проведено поточний ремонт житлово 

будинку за адресою: м.Пирятин, 

вул.Абаканська,96. 

- 

Завдання В.2.2.  Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 



Проєкт 

„Комплексне 

реформування 

системи 

централізованого 

водопостачання в 

Пирятинській 

міській  об’єднаній 

територіальній 

громаді“ 

КП 

„Пирятинськи

й водоканал“ 

(Дубров М.Я.), 

„Пирятинські 

госпрозрахунк

ові очисні 

споруди“ 

(Манько С.Л.) 

Стратегічне планування у сфері 

водопостачання, санітарії та 

водовідведення, інтеграція 

конкретних заходів в структуру 

стратегічного плану та покрокова 

реалізація цих заходів комунальним 

підприємством „Пирятинський 

міський водоканал. 

Реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин в 

районі Завокзалля (усього 1955915 

грн, з них обласного бюджету - 

1368915 грн, міської ОТГ - 587000 

грн.) 

Виконано 

частково 

Виконано: 

Розроблено „Стратегію розвитку питного 

водопостачання та санітарії Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади 

на період до 2024 року“,  обговорено на 

громадських слуханнях (20.01.2019) та 

затверджено рішенням 49 сесії міської ради 

сьомого скликання від 27.02.2019 № 84. 

Не виконано: 

З метою залучення коштів на 

реалізацію проєкту 

„Реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин в 

районі Завокзалля“ пакет 

документів подано в 

Мінприроди для отримання 

субвенції  з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення 

природоохоронних заходів на 

обʼєктах комунальної 

власності. Але пропозиція 

Пирятинської міської ОТГ не 

відібрана.  

 

Програма „Питна 

вода“ на 2019 рік 

КП 

„Пирятинськи

й водоканал“ 

(Дубров М.Я.) 

 Будівництво артезіанської 

свердловини у місті Пирятин 

Пирятинського району Полтавської 

області 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 66,6% 

 

Виконано: 

1)Придбано 2 шт. насосних частин MG1 

80-200B та проведено капітальний ремонт 

моноблочних насосів у машинному 

відділенні при подачі води в систему 

централізованого водопостачання, 

забезпечено цілодобове забезпечена 

послугами водопостачання жителів 

м.Пирятин 

2)Придбано матеріали засувки флянцеві-3 

шт., муфти з’єднувальні -13 шт., труба ПЕ 

100 SDR 17-110 -800 пог.м, трійник 

компресій ний – 3 шт., відвід компресій 

ний – 5 шт., фланцевий адаптер – 4 шт. 

Труба ПЕ 100 SDR 17-110 -800 пог.м. 

використана при капітальному ремонті 

централізованого водопостачання в 

с.Калинів Міст по вул. Фестильна, 

Результативні показники: покращено 

якість надання послуг, зменшення 

необлікованих втрат питної води. Інші 

матеріали буде використано при 

Не виконано: 

 

1)Будівництво артезіанської 

свердловини у місті Пирятин 

Пирятинського району 

Полтавської області не 

виконано по причині  

відсутності фінансування з 

обласного бюджету. 



подальшій заміні ліній централізованого 

водопостачання с. Калинів Міст. Придбано 

лічильники в кількості 40 шт, манометри – 

40 шт, клапани зворотні – 40 шт., фільтри 

осадкові – 40 шт., крани кульові – 40 шт., 

для встановлення на вводах в 

багатоповерхівках відповідно до Закону 

України „Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання“, що дасть 

можливість правильно обліковувати та 

розподіляти спожиті послуги між 

мешканцями будинку 

Проєкт 

„Забезпечення 

якісного 

водопостачання в 3 

громадах 

Полтавської області 

через 

запровадження 

механізму  

співробітництва“ 

КП 

„Пирятинськи

й водоканал“ 

(Дубров М.Я.) 

Завершення етапів реалізації заходів 

проєкту на території 

Олександрівського та 

Калиновомостівського старостатів 

Пирятинської міської ОТГ та 

Тарасівської сільської ради 

Гребінківського району Полтавської 

області 

Виконано 

частково 

Проводились заходи із обслуговування  

водомережі в населених пунктах-учасниках 

проєкту міжмуніципального 

співробітництва. 

На 2019 рік планувалось 

завершення реалізації 

проєкту, а саме: проведення 

поточного ремонту 

магістральних водопроводів у 

селі Калинів Міст.  

Проєкт Будівництво 

напірного колектора 

в м.Пирятин 

Полтавської області 

Відділ 

архітектури, 

містобудуванн

я та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

ПКД та експертиза на Відвід стічних 

вод від 2-х житлових масивів по 

вул..Гагаріна та вул..Мікромістечко 

(бюджет міської ОТГ - 1925 тис.грн, 

6,0 тис.грн.) 

(у разі визнання проєкту 

переможцем) 

Сума фінансування - оціночна 

Виконано 

частково 

Направлені запити про виділення коштів з 

обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської 

області для здійснення  природоохоронних 

заходів у 2019 році – з метою реалізації РП 

по каналізуванню завокзальної частини 

міста. 

У 2019 році фінансування  з 

обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища Полтавської 

області для здійснення  

природоохоронних заходів у 

2019 році не передбачено. 

Завдання В.2.3. Створення ОСББ 
План дій з 

просування кращого 

досвіду управління 

багатоквартирними 

будинками 

 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.) 

Щоквартальний аналіз показників 

діяльності  ОСББ, виявлення та 

популяризація кращого досвіду 

 

Виконано Станом на 01.01.2019 року в громаді 

функціонувало 17 ОСББ, упродовж 2019 

року до їх переліку додалось ще одне - 

ОСББ „Полтавська, 4“. Загальна кількість 

членів ОСББ на становить близько 700 осіб. 

Середня вартість витрат на обслуговування 

будинку в перерахунку на одного 

співвласника коливається від 220 грн. до 

250 грн. 

З метою впровадження кращих практик 

- 

 



представники пирятинських ОСББ взяли 

участь в 3 Форумі ОСББ у м.Полтава, 

освітніх заходах Проєкту ЄС/ПРООН 

„Об’єднання співвласників будинків для 

впровадження сталих енергоефективних 

рішень“ (HOUSES). 

Програма підтримки 

ОСББ 

Відділ 

містобудуванн

і, архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Покращення матеріально-технічної 

бази ОСББ 
Не виконано - Аплікаційна форма не 

подавалась, програма не 

розроблялась, фінансування 

не виділялось 

Завдання В.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури та розвиток іншої інфраструктури 
План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинської 

ДЮСШ на 2019 рік 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

(Кошова Є.О.) 

Реконструкція будівлі Пирятинської 

дитячо-юнацької спортивної школи 

за адресою: вул. Визволення, 2б в м. 

Пирятин Полтавської області 

Не виконано - Фінансування не 

передбачалось 

 

Ремонт легкоатлетичного сектору 

для стрибків на стадіоні 

„Ювілейний“ (сучасне покриття та 

асфальтування) 

Не виконано -  Перенесено на наступний рік 

 

Благоустрій баскетбольного 

майданчику Пирятинської ДЮСШ 
Виконано Облаштовано огородження і основу 

покриття майданчику. 

 - 

План дій  з 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

Пирятинської зш І-

ІІІ ст. №6 

Відділ 

муніципальни

м ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель Є.М.) 

Реконструкція легкоатлетичного 

манежу Опорного закладу 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6 

(у разі визнання переможцем) 

Не виконано - Відсутня ПКД 

План дій з 

розширення мережі 

майданчиків для 

занять фізкультурою 

і спортом 

Відділ 

містобудуванн

і, архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

ПКД (корегування) Будівництво 

майданчика для скейтбордінга по 

вул.Соборна в м.Пирятин 

Не виконано - Коригування не проведено у 

зв’язку із невизначеністю 

місця розміщення майданчика 



План дій щодо 

прийняття на баланс 

міської ради 

Районного будинку 

культури  з 

01.04.2019 

Юридичний 

відділ 

(Соловйов 

Р.Ю.), 

фінансове 

управління 

(Кеда С.Ю.) 

Вивчити нормативну базу та умови 

прийняття на баланс міської ради 

РБК, фінансові можливості щодо 

утримання матеріально-технічної 

бази РБК 

 

Виконано Відповідно до плану дій щодо прийняття 

на баланс міської ради Районного будинку 

культури було вивчено нормативну базу. 

Процес передачі будівлі регламентовано 

законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, „Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної 

власності“, „Про добровільне об'єднання 

територіальних громад“, „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень“,  пунктом 39 

Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України. 

Взято участь в засіданнях районної ради 

при розгляді питання передачі Районного 

будинку культури. 

Спільно з відділом управління 

комунального майна та відділом культури 

та туризму розроблено та подано на 

розгляд сесії міської ради відповідний 

проєкт рішення. 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 

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“. Акт приймання передачі 

- 



підписано 31.05.2019. Право власності на 

будівлю за Пирятинською міською радою 

зареєстровано 06.06.2019.  

Програма створення 

матеріальних 

резервів для 

запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій у 

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді на 2019 рік 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи 

(Педяш Р.О.) 

Закупівля паливно-мастильних 

матеріалів та інших засобів для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1)Закупівля протигазів ГП-7- придбано 10 

комплектів, 

2)Закупівля паливно-мастильних 

матеріалів-придбано 290 л бензіну на 

компенсацію витрат для ліквідації пожеж в 

екосистемах. 

- 

 

Програма 

облаштування 

автоматизованою 

пожежною 

сигналізацією 

дошкільні заклади 

освіти Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи 

(Педяш Р.О.) 

Виготовлення проєктно- 

кошторисних документації та 

облаштування автоматизованої 

пожежної сигналізації у 

дошкільних закладах освіти (ДНЗ 

„Пролісок“, ДНЗ „Сонечко“, ДНЗ 

„Ромашка“, ДНЗ „Берізка“, ДНЗ 

„Червона шапочка“,  ДНЗ 

„Калинка“, с. Олександрівка ДНЗ 

„Ромашка“) 

Не виконано Рівень виконання заходів – 0% Аплікаційна форма подана  на 

845,0 тис.грн., не надано 

позитивного висновку щодо 

доцільності розроблення 

програми, розпорядження 

міського голови з дозволом 

на розроблення програми не 

видавалось, фінансування не 

виділялось. 

Програма підтримки 

Пирятинського 

військового 

комісаріату на 2019 

рік 

Пирятинський 

районний 

комісаріат 

(Грицун О.В.) 

Оплата автоперевезень людських, 

транспортних і речових ресурсів 

призовників, мобілізованих, 

резервістів, контрактників, 

військовослужбовці в територіальної 

оборони та роти охорони району на 

навчальні збори, змагання, 

проходження військоволікарських 

комісій, обласного збірного пункту, 

військових частин, навчальних 

центрів та інших формувань, 

проведення заходів (часткової) 

мобілізації 

Придбання паливномастильних 

матеріалів для забезпечення 

поставки людських і транспортних 

ресурсів до місць проведення 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1)На обласну медичну комісію та на 

обласний збірний пункт до м. Полтава 

виконано 6 поїздок та доставлено 42 

призовника від час вісняного призову, 

виконано 2 поїздки до м. Лохвиця  - 

перевезення роти охорони для проведення 

занять; 

2)Розшукано та доставлено до 

Пирятинського РВК 22 призовника; 

3) Придбано та встановлено 1 металеві 

(вхідні) двері,  5 металопластикових вікон 

та 11 дверей,  3 навісні шафи, 2 дивани, 3 

офісні столи, журнальний столик, 

ресепшен, стільці офісні 16 шт,крісло 

- 

 



відповідних військових заходів, 

розшуку осіб, які ухиляються від 

проходження військової служби, 

проведення агітації, оповіщення, 

навчання, учбові збори 

Проведення ремонту та 

облаштування приміщень 

Пирятинського районного 

військового 

офісне – 3 шт, лінолеум  та інші будівельні 

матеріали. 

Програма 

виправлення 

клієнтів пробації та 

профілактики 

правопорушень і 

злочинності для 

захисту суспільства 

Пирятинський 

районний 

сектор філії 

ДУ „Центр 

пробації“ в 

Полтавській 

області 

(Сухорукова 

О.С.) 

Придбання канцелярського 

приладдя, ноутбуку, принтера, 

фліпчарту. 

Не виконано Рівень виконання заходів – 0% Аплікаційна форма 

подавалась на 18.5 тис.грн.  

листом від 17.01.2019 

№2585/02-32, позитивний 

висновок не надавався, 

програма не розроблялась, 

фінансування не виділялось 

Програма 

організації 

рятування людей на 

водних обʼєктах 

м.Пирятин у літній 

період 2019 року 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Оплата праці рятувальників, 

придбання медикаментів, апарата 

штучної вентиляції легень, 

рятувальних ношей та дощок 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

Виконано: 

1) Виплачена заробітна плата 

начальнику рятувального поста та матросу 

–рятувальнику за 3 місяці з 

відрахуваннями; 

2) Придбано апарат штучної 

вентиляції легень (мішок Амбу); 

3) Придбано рятувальні ноші; 

4) Придбано рятувальні дошки 

(труби) 3шт. 

- 

 



Проєкт 

„Відеоспостереженн

я – запорука 

безпеки! 

Інформаційно-

телекомунікаційна 

автоматизована 

система „Безпечний 

Пирятин“ 

Відділ 

муніціпальних 

ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель Є.М.) 

Організація інформаційно-

телекомунікаційної автоматизованої 

системи для створення умов щодо 

посилення громадської та особистої 

безпеки мешканців Пирятина 

шляхом встановлення 30 камер 

відеоспостереження на 15 вулицях 

та в громадських місцях Пирятина з 

метою зниження ймовірності погроз 

кримінального характеру 

Не виконано - Грантові конкурси і програми 

на дану тематику в 2019 році 

не оголошувалися. 

Програма 

„Територіальна 

оборона“ на 2019 рік 

Пирятинський 

райвійськкома

т (Грицун 

О.В.) 

Придбання касок кевларових, 

бронежилетів, баків для пиття, 

термосів армійських 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Для підняття рівня бойової готовності 

під час  захисту суверенітету України для 

підрозділів територіальної оборони міста 

придбано  2  каски кевларових,  2 

бронежелети; 

2) Для матеріального забезпечення 

підрозділів територіальної оборони міста 

придбано 2 баки та 2 термоси для пиття. 

- 

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 

СБУ у 

Полтавській 

області 

Забезпечення суспільної безпеки, 

запобігання та протидія злочинам, 

що належать до компетенції органів 

СБУ, вчиненню диверсій або 

терористичних актів  

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Закуплено  обладнання спеціального 

призначення для проведенння практичних 

заходів  з виявлення та припинення 

протиправної діяльності груп, учасники 

яких займаються ескалацією 

громадянського конфлікту в Україні, 

поширенням сепаратистських настроїв і 

тероризму, їх фінансуванням, протидії 

налагодженню і використанню каналів 

контрабанди, переміщенню на територію 

Пирятинської міської ОТГ радикально 

налаштованих осіб. 

- 

 

Програма з 

проведення 

архітектурного 

конкурсу щодо 

облаштування 

Відділ 

містобудуванн

я, архітектруи 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Проведення архітектурного 

конкурсу 
Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) 6.12.2019 проведено конкурс щодо 

облаштування громадського 

- 



громадського 

простору 

вшанування 

захисникфв 

територіальної 

цілісності України в 

м.Пирятин  

простору вшанування захисників 

територіальної цілісності України в 

місті Пирятин, визначено 

переможця. 

Програма 

диспетчеризації 

ліфтів 

багатоквартирних 

житлових будинків 

м. Пирятин на 2019 

рік 

 

Відділ 

містобудуванн

я, архітектруи 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Створення об’єднаної 

диспетчерської системи ліфтів міста 
Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) 1) З метою створення об’єднаної 

диспетчерської системи ліфтів міста 

проведено поточні ремонти ліфтового 

обладнання по вул. Полтавька, 1, 

вул.Полтавська, 2, вул.Соборна, 45, 

вул.Соборна, 16; 

2) 2) ОСББ „Полтавська,1“ - проведено 

поточні ремонти ліфтового обладнання, 

облаштовано систему електронного 

контролю роботи ліфта на диспечерський 

пункт, проведено заміну та ремонт 

електрообладнання. Що дає 208 мешканцям 

будинку безпечно користуватися ліфтом; 

3) 3) ОСББ „Соборна, 45“ - проведено поточні 

ремонти ліфтового обладнання, 

облаштовано систему електронного 

контролю роботи ліфта на диспечерський 

пункт, проведено заміну та ремонт 

електрообладнання. Що дає 96 мешкнцям 

будинку безпечно користуватися ліфтом. 

- 

Програма  

забезпечення умов 

для зайняття 

спортом та 

облаштування 

вуличних 

спортивних 

майданчиків у 

Пирятинській 

міській ОТГ на 2019 

рік 

Відділ 

економічного 

прогнозування 

та розвитку 

(Комаренко 

В.Д.) 

  

Придбання обладнання та 

встановлення дитячого-спортивних 

майданчиків 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

Виконано: 

1)Придбано  спеціальне покриття 205,2 

кв.м. та проведено його облаштування для 

сектору стрибків у висоту та довжину,  

створено умови для впровадження 

здорового способу життя,  

2)  Придбано  спеціальне покриття 360 

кв.м. для волейбольного майданчика, 

3)  Придбано спеціальне обладнання та 

облаштовано майданчики вуличними 

- 



тренажерами - 4 комплекти, 

4) Придбано тенісний стіл для вулиці ( з 

монтажем) м.Пирятин, вул.Аврущенка, 

Пирятинська ОТГ) 

Програма „Сучасне 

оснащення 

рятівника – 

запорука надійного 

порятунку людей“ 

на 2019 рік 

Пирятинський 

РС ГУ ДСНС  

України в 

Полтавській 

області                                                       

( Клименко 

Ю.В.) 

 

Придбання мотопомпи, 

встановлення дистанційної передачі 

даних з лічильника газу пожежної 

частини 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Придбано мотопомпу це дає змогу 

подавати воду до місця пожежі та 

відкачувати воду з підтоплених 

домогосподарств ОТГ, 

2) Встановлено дистанційну передачу 

даних з лічильника газу пожежної частини 

для належного забезпечення 

газопостачанням.  

- 

Програма 

„Підтримка 

військової частини 

Збройних Сил 

України, яка 

розташована на 

території 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Пирятинського 

району, на 2019 рік“ 

Військова 

частина 

А3085, А1499 

Влаштування автономного 

електричного живлення, та 

освітлення шляхом придбання 

сонячної станції на 2.5кВт, ЛЕД 

фонарів 0.5кВт(12шт); 

вдновлення (ремонт) криш сховищ 

шляхом придбання дерев’яного 

бруска 50х50; 

заміна дверей та вікон КПП на 

металопластикові шляхом 

придбання із установкою 2-х 

металопластикових дверей та 7 

вікон; 

забезпечення первинними засобами 

пожежогасіння шляхом придбання 

вогнегасників порошкових ВП-9 

(20шт) 

Виконано Рівень виконання заходів - 100% 

 

Виконано: 

Відновлено дах сховиша№ 49, яке 

знаходиться на території Тарасівської 

сільської ради , 

проведено  пожежну сигналізацію у 

секретно-режимному приміщенні   в 

казармі військової частини, 

огородили територію, розташування 

техніки на території військового містечка 

№17, яке знаходиться на території 

Тарасівської сільської ради,  

забезпечили вогнегасниками  територію 

військової частини А1499, 

влаштували автономне електричне 

живлення та освітлення у  військовому 

містечку №17, яке розташоване на 

території Тарасівької сільської ради. 

- 

 

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій 

 

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

Програма розвитку 

дорожнього руху та 

його безпеки в 

Відділ 

містобудуванн

і, архітектури 

Капітальний, поточний ремонт доріг, які не 
відремонтовано у 2018 році- Вул. с. 

Олександрівка, вул. Загородня, пров. 

Косий,Вул. Сковороди, Вул. Горького, Вул. 

Виконано Рівень виконання заходів в межах 

фінансування – 100% 

 

- 

 



Пирятинській 

міській ОТГ на 

2017-2019 року 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.), 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Лесі Українки, вулл. Маяковського, Вул. 

Проїзна, Вул. Набережна , вул. Журналістів, 

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

Робочий, Вул. Мокрицького Аполлона 

(Островського), Вул. Садова (Шапрана), 

Вул. Польова, Вул. Перемоги, пров. 
Затишний (Пролетарський), Вул. Спортивна,           

Вул. Франка І. (Дзержинського),           Пров. 

Лубенський ( 2-й Жовтневий),      Вул. 
Котляревського, Пров. Тупий,         Вул. 

Миру, Пров. Свинаря В.,          Під’їзд до 

стадіону (АТ „Пирятинський сирзавод“), 
с.К.Міст (до монастиря), заїзд на 

вул.Абаканська із вул.Січових Стрільців, 

заїзд на вул.Перемоги із вул.Зоряна, заїзд на 
вул.Горького із вул.Зоряна, Заїзд на 

пров.Шкільний із вул.Європейська, Вул. 

Андрузького Георгія , вул. Завокзальна, вул. 
Ранкова (Комсомольська), вул. 

Мікромістечко, вул. Харківська (Радгоспна), 

Вул. Фабрична,  

Вул. Урожайна. 

 

Капітальний ремонт, поточний ремонт, 
грейдерування: Вул. Абаканська, Вул. 

Аврущенка, Вул. Барвінкова, Пров.8 Березня, 

Пл. Хмельницького Богдана, Пл. Героїв 
Майдану (пл. Борців революції), Вул. Вільна, 

Вул. Визволення, Пров. Вишневий, Пров. 

Водокачний, Вул. Андрузького Георгія 
(Гайдара), Вул. Гагаріна ,Вул. Герцена, Вул. 

Гоголя, Пров. Гоголя, Вул. Гребінківська, 

Вул. Дружна, Вул. Єлени, Вул. Жовтнева, 
Вул. Заводська (50-річчя  Жовтня), Пров. 1-й 

Замковий, Пров. 2-й Замковий, Вул. 

Завокзальна ,Пров. Залізничний ,Вул. Замок, 
Вул. Зелена, Пров. 1-й Кінечний, Пров. 2-й 

Кінечний, Вул. Квіткова, Вул. Калинова, Вул. 

Веселкова (Калініна), Пров. Київський ,Вул. 
Козацька, Вул. Ранкова ,(Комсомольська), 

Вул. Короленка, Вул. Сікорського Ігоря 
(Котовського), Вул. Кооперативна, Вул. 

Котляревського ,Вул. Кошового О., Вул. 

Григоровича Василя (Крупської), Вул. 
Кутузова, Вул. Чайкіної Л. ,Пров. Лісний, 

Вул. Соборна, (Леніна), Вул. Лермонтова 

,Пров. Л. Українки, Вул. Луценка, Майдан 
Незалежності Вул. Мікромістечко Вул. 

Мічуріна Пров. 1-й Мирний Пров. 2-й 

Мирний Пров. Миргородський Вул. Надії 
Пров. Новий Вул. Острів Вул. Успенська 

Виконано:  

1) 3739,0 кв.м – капітальний ремонт 

дорожнього покриття; 

2)411,0 кв.м. – будівництво тротуарів; 

3)8470,0 кв.м.- поточний ремонт  

дорожнього покриття. 

Внаслідок проведення цих заходів відсоток 

забезпеченості вулично-дорожньої мережі з 

капітальним ремонтом підвищено до 30%, 

відремонтованих тротуарів - до 25%. 



(Петровського) Вул. Першотравнева Вул. 

Південна Пров. Південний Вул. Полтавська 

Пров. Поштовий Вул. Приудайська Вул. 

Зоряна (Пролетарська) Пров. Пушкіна Вул. 

Пушкіна Вул. Харківська (Радгоспна) Вул. 

Ярмаркова (Радянська) Пров. Ярмарковий 
(Радянський) Пров. Річковий Пров. 

Рибальський Вул. Саксаганського Пров. 

Славний Вул. Сонячна Пров. Суворова Вул. 
Сумська Пров. Тупий Вул. Фабрична Вул. 

Філатова Пров. Хорольський Вул. Цибаня 

Пров. Цибаня Вул. Європейська 
(Червоноармійська) Вул. Хітріна Архітектора 

(пл. Червоноармійська) Вул. Чернишевського 

Вул. Чорнухинська Вул. Чкалова Пров. 
Чехова Вул. Земська (Щорса) Вул. Урожайна 

Пров. Урожайний Пров. Шкільний Пров. 

Грушевського Михайла (частина 
Петровського) - загальною площєю 495535 

м2. 

 
Влаштування тротуарів, які не 

відремонтовано у 2018 році Вул. Урожайна -

100м, вул. Горького-100м,  Вул.Ярмаркова   
-70м. 

 

Влаштування тротуарів: Назва вулиці, 
провулка, площі Вул. Січових Стрільців 1200 

м Вул. Зоряна 830 м Вул. Абаканська 760 м 

Вул. Пушкіна 750 м Вул. Успенська 810 м - 
загальною площєю 6525,0 м2. 

Заходи з безпеки дорожнього руху. 

 

 

Розробити Схему організації дорожнього 

руху  
Реалізаця заходів 

Концепції розвитку 

велосипедного руху 

Пирятинської 

міської ОТГ 

Відділ 

містобудуванн

і, архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Реалізація заходів Концепції 

розвитку велосипедного руху 

Пирятинської міської ОТГ   

Не виконано - 

 

Реалізацію не розпочато. 

Необхідне виготовлення РП з 

організації дорожнього руху 

Завдання В.3.2.  Озеленення та благоустрій 

 
Програма розвитку 

та збереження 

зелених насаджень 

на території 

Відділ із 

земельних та 

екологічних 

питань 

Реалізація заходів  Програма 

розвитку та збереження зелених 

насаджень на території 

Пирятинської міської ОТГ на 2019-

Не виконано Рівень виконання заходів – 0% Відсутнє спів фінансування з 

обласного екологічного 

фонду. 

Аплікайційна форма не 



Пирятинської 

міської ОТГ на 

2019-2020 роки 

(Стадник Є.В.) 2020 роки подавалась, програма не 

розроблялась, фінансування 

не виділялось 

Програма 

Організація мережі 

зупинок 

громадського 

транспорту у 

м.Пирятин на 2019-

2020 роки 

Відділ 

містобудуванн

я, архітектури 

та   

житлово-

комунального 

господарства  

(Зергані М.І.) 

Заходи із облаштування зупинки 

громадського транспорту: 

- асфальтування карманів для 

зупинки транспортних засобів 

(100,0кв.м.); 

- мощення зони очікування 

(70,0кв.м.); 

- придбання малих архітектурних 

форм (зупинок без сітілайтів та урн 

для сміття); 

- придбання малих архітектурних 

форм (зупинок із сітілайтами та урн 

для сміття) 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 90% 

1)Програма не розроблялась, заходи 

виконані в рамках залучення коштів 

суб’єктів господарювання-переможців   

конкурсу щодо встановлення зупинкових 

комплексів-тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в 

м.Пирятин; 

 2)Конкурс було оголошено на 8 локацій;. 

3)Переможці визначені по трьом локаціям - 

вулиця Соборна  (біля приміщення міської 

ради, майдан Незалежності (біля магазину 

„Гроно“) та вулиця Соборна (біля 

центральної аптеки № 85). 

Тривають роботи із 

встановлення зупинкових 

комплексів та з благоустрою 

територій. 

Програми 

поліпшення 

благоустрою 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 рік 

 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

 

Придбання матеріалів, оплата послуг 

сторонніх організацій, 

Послуга з утримання зелених 

насаджень; 

Послуга з видалення дерев;        

Послуга з підрізання дерев; 

Технічне обслуговування дорожньої 

інфраструктури; 

Послуги з обслуговування 

кладовищ; 

Послуги з утримання сміттєзвалищ; 

Послуги з малярних робіт; 

Послуги з прибирання та підмітання 

вулиць; 

Послуги з прибирання снігу; 

Послуги з прибирання льоду; 

Послуги з очищення стічних канав; 

Послуги з утримання доріг ; 

Послуги поводження з сміттям  ; 

Інші послуги . 

Виконано 

частково 

Рівень освоєння коштів – 88,3% 

 

Упродовж року вивезено 9994 куб.м. 

побутових відходів, озеленено квітники на 

площі 1657 кв.м., викошено трави на площі 

137 909 кв.м., прибрано і підметено вулиць 

1 класу – 3641 410 кв.м., 2 класу – 535 178 

кв.м., встановлено та відремонтовано 35 

дорожніх знаків, забезпечено належне 

утримання 135,5 тис.кв.кв.м доріг та 37,1 

тис.кв.м тротуарів у зимовий час, своєчасно 

обслуговувалась мережа зовнішнього 

освітлення, проведений капітальний ремонт 

Меморіального комплексу помʼятників 

загиблим під час Громадянської та Великої 

Вітчизняної воєн. 

 

Серед причин недовиконання 

заходів:  

 Нестача персоналу, поломки 

основних засобів 

(автовишка), не своєчасність 

передачі на баланс КП 

„Каштан“ нових електрічних 

ліній, в деякій мірі 

недосконалість планування 

по причині залежності від 

погодних умов, неможливості 

передбачити розподіл робіт 

по лотам. 

Оперативна ціль В.4 - Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади 

 

Завдання В.4.1.  Використання альтернативних видів теплозабезпечення комунальних закладів 



Програма 

„Енергоефективніст

ь та 

енергозбереження 

на об’єктах 

комунальної 

власності 

Пирятинської 

міської ОТГ на 2019 

рік“ 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

Виготовлення ПКД на встановлення 

блочної модульної котельні в 

адмінбудівлі + ЦНАП 

 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 44,4% 

 

Виконано: 

1) Утилізація люмінесцентних ламп після їх 

заміни ДНЗ „Ромашко“ (530 ламп), ДНЗ 

„Сонечко“ (340 ламп); 

2) Утилізація люмінесцентних ламп 

Пирятинський ліцей (700 ламп); 

3) Заміна на електричних плитах конфорок 

чавунних на енергоефективні сталеві в 

ДНЗ „Берізка“; 

4) Встановлення сучасних вентиляційних 

систем в ДНЗ „Пролісок“. 

Не виконано по причині 

відсутності фінансування: 

1)Заміна ламп розжарювання 

та люмінесцентних ламп на 

світлодіодні в ДНЗ „Берізка“; 

2)Заміна ламп розжарювання 

та люмінесцентних ламп на 

світлодіодні в 

Пирятинському ліцеї (1 

поверх); 

3)Проведення заміни 

енергоємного обладнання в 

ДНЗ „Ромашка“; 

4)Заміна дверного блоку на 

металевий з утеплювачем в 

ДНЗ „Червона шапочка“ 

(ясельна група); 

5) Придбання обладнання 

(тепловізор, мультиметр, 

шумомір). 

Завдання В.4.2. Реконструкція системи електропостачання 

 



План дій з 

модернізації 

електропостачання 

Пирятинська 

філія ПАТ 

„Полтаваоблене

рго“ 

Використання сучасних технологій, 

прокладка кабелів під землею  
Не виконано - Не виконано: 

У відповідь на запит АТ 

„Полтаваобленерго“ 

повідомило, що 

інвестиційною програмою 

товариства на 2019 рік 

передбачено виконання 

проєктних робіт по заміні 

акумуляторної батареї на ПС 

110 35 Квт „Пирятин“. Після 

виготовлення проєктної 

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. 

Завдання В.4.3.  Реконструкція нічного освітлення території громади 

 
Програма розвитку 

вуличного освітлення 

Пирятинської міської 

ОТГ на 2017-2019 

роки 

Відділ 

містобудуван

ні, 

архітектури 

та ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Включити у перелік вуличної 

мережі, не реконструйованої у 2018 

році -  

Пров.Бурячний, пров. Київський, 

Вул. Козацька, Вул. Луценка,  

Вул. Зелена, Вул. Польова, 

Вул. Земська (Щорса), пров. Гоголя, 

Пров. Новий, Пров. Ярмарковий 

(Радянський), Вул. Приудайська, 

Вул. Молодіжна, пров. Водокачний 

Пров. Річковий, Вул. 

Першотравнева 

Вул. Заводська (50-річчя Жовтня), 

Пров. 1-й Замковий, 210 (не 

реалізовано), Вул. Герцена, Вул. 

Фабрична,  

с.Рівне - загальною протяжністю 

10485 м. 

Вул. Надії Пров. 2-й Кінечний Пров. 

Виконано Рівень виконання заходів в межах 

фінансування – 100% 

 

Виконано: 

1)Проведено реконструкцію вуличного 

освітлення на  68 вулицях та провулках 

Пирятинської ОТГ. Встановлено  362 

світильники, 68 опор,  8 електричних 

щитів, прокладено 22885 метра провода. 

 

Внаслідок проведення цих заходів відсоток 

забезпеченості вуличної мережі нічним 

освітленням підвищено до 100%. 

 

- 

 



Чехова Пров. Грушевського Василя 

Вул. Іподромна Вул. Калинова 

Пров. Урожайний Вул. Герцена 

Пров. Поштовий Вул. Філатова 

Пров. Вишневий Пров. Свинаря 

Вул. Фабрична Пров. Південний 

Пров. Лубенський Пров. Тупий Вул. 

Григоровича Василя (Крупської) 

Вул. Мічуріна Пров. Славний Вул. 

Миру Пров. 2-й Мирний Пров. 

Л.Українки Вул. Котляревського 

Пл. Хмельницького Богдана Вул. 

Сковороди Вул. Острів 

 -протяжністю 9225 м. 

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

Проєкт „Технічна 

підтримка у 

створенні 

інтегрованих систем 

енергетичного 

менеджменту, 

включаючи Плани 

дій сталого розвитку 

енергетики та 

клімату (SECAP)“ 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

Підвищення рівня компетентності у 

сфері енергозбереження, 

забезпечення ефективного 

використання ресурсів, 

зосередження уваги на стійкій 

енергетиці та вжиття  конкретних 

кроків до кліматичних цілей і 

підвищення якості життя в 

об’єднаній громаді 

Виконано Розроблено та затверджено „Плани дій 

сталого розвитку енергетики та клімату 

(SECAP)“. Закуплено на 7 років 

програмний продукт , що використовується 

в системі енергетичного 

енергомоніторингу. 

- 

 

Програма обладнання 

вузлом обліку 

теплової енергії 

багатоквартирного 

житлового будинку 

за адресою: 

вул.Коцюбинського, 

33, м.Пирятин, на 

2019 рік 

ДП 

„Пирятинтепл

опостачання“, 

мешканці 

будинку по 

вул. 

Коцюбинсько

го 33, КП 

„Каштан“ 

Обладнання вузлом обліку теплової 

енергії 
Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Придбано та встановлено 1 лічильник 

обліку теплової енергії для здійснення  

розрахунків за фактично використану 

теплову енергію 24 квартир житлового 

будинку по вул. Коцюбинського, 33.  

- 



Проєкт 

„Енергоефективна 

Пирятинська 

громада“ 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

Проведення енергетичних аудитів 2 

закладів бюджетної сфери:  

ДНЗ „Пролісок“ та філії 

Пирятинського ліцею, сш 1 

Виконано Виготовлено технічний  звіт про 

проведення енергетичного аудиту із 

сертифікацією по ДНЗ „Пролісок“. 

Виготовлено ПКД на реконструкцію з 

впровадження заходів із енергозбереження 

по ДНЗ „Берізка“. 

- 

План дій щодо 

комплексного 

переведення 

комунальних 

закладів на 

альтернативні 

джерела енергії  

 

 

 

 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

(Биков Р.В.) 

 

 

 

У продовж січня-лютого 2019 року 

вивчити механізм переведення 

діючої системи теплозабезпечення 

комунальних закладів на 

альтернативні види енергії, 

визначити шляхи та інструменти 

реалізації, оцінити розрахункову 

потребу. 

 

Виконано Розроблено техніко-економічне 

обгрунтування інвестиційного проєкту для 

чотирьох комунальних закладів 

„Будівництво котелень зі встановленням 

котлів для спалювання біопалива“.  

 23.12.2019 року прийнято рішення сесії 

міської ради №500 „Про затвердження 

Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату Пирятинської міської 

ОТГ до 2030 року“.  

Подана заявка на конкурс для 

виготовлення ПКД на будівництво нової 

модульної котельні на щепі для КГЦ, 

школи мистецтв та опорного закладу -   

ЗОШ №4 (1 корпус). 

-  

Стратегічна ціль С - Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя 
Оперативна ціль С.1 - Удосконалення системи комунікації з громадою та підвищення рівня згуртованості 

Завдання С.1.1. Впровадження е-врядування 
Програма розвитку та 

підтримки 

інформаційних 

технологій 

Пирятинської міської 

ради на 2019 рік 

Відділ 

інформаційни

х технологій 

та захисту 

інформації 

виконкому 

міської ради 

(Божко А.М.) 

 

1) супровід, продовження ліцензії 

програмного забезпечення ІС-Про, 

Медок, АІС „Місцеві бюджети“, 

програмного забезпечення для 

кадрової роботи, ЦНАП-SQS та 

іншого;  

2) ліцензування програмного 

забезпечення Microsoft Office; 

3) придбання сучасної комп'ютерної 

техніки на заміну фізично та 

морально застарілій;  

4) придбання ліцензій Windows 10 

Pro; 

5) придбання багатофункціональних 

пристроїв; 

Виконано Рівень виконання заходів в межах 

фінансування – 100%. 

 

Виконано: 

Оплачені послуги спеціалізованих установ 

для забезпечення супроводу програм, їх 

ліцензування та доступу до реєстрів, 

придбано 6 компʼютерів, 1 ноутбук, 6 

багатофункціональних присторїів, запасні 

частини до компʼютерної техніки, сховище 

данних, захищені носії інформації та 

серверна шафа. Усі робочі місця 

працівників міської ради оснащені 

сучасними комп’ютерами, мають вихід в 

Інтернет, це дає можливість посадовим 

- 

 



6) придбання запасних частин 

(клавіатури, мишки, жорсткі диски, 

пам'ять, USB концентратори, 

картриджі, чорнила та інше); 

7) заправка картриджів; 

8) ремонт техніки, який не можливо 

здійснити власними силами; 

9) придбання захищених носіїв 

інформації для підписання 

документів в системі електронного 

документообігу та забезпечення 

доступу до комп'ютерів і локальної 

мережі з використанням 

електронного цифрового підпису; 

10) продовження ліцензії для 

апаратно-програмного комплексу, 

який має функціонал всіх 

необхідних сервісів мережевої 

безпеки; 

11) придбання додаткових ліцензій 

до системи електронного 

документообігу „АСКОД“  

12) Підтримка та розширення 

сервісів СМАРТ Пирятин 

особами своєчасно отримувати доступ до 

потрібної інформації, нових знань. 

Проєкт 

„Консультаційно-

технічна підтримка 

використання і 

вдосконалення ІТ-

рішень, 

демографічних, 

економічних, 

бюджетних прогнозів 

та управління 

нерухомістю“ 

Відділ 

муніципальни

м ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Покращення якості управлінських 

рішень, посилення фінансової 

спроможності та інвестиційного 

потенціалу 

Виконано В результаті поданих відділом 

муніципальних ініціатив та інвестицій 

заявок щодо участі в конкурсних 

програмах громада стала учасником в: 

1. проєкті 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“; 

2. проєкті “Безкоштовне створення та 

впровадження веб-сервісу Електронні 

консультації з громадськістю” 

3. проєкті для ОТГ, що прагнуть поліпшити 

бізнес-клімат у громаді, що реалізується за 

підтримки Центру міжнародного 

- 



приватного підприємництва (CIPE); 

4. проєкті когресу Ради Європи 

„Прозорість етичного та інклюзивного 

процесу прийняття рішень у м.Пирятин“; 

5. проєкті MLS group „Громада спільних 

дій“ щодо проведення соціологічного 

дослідження щодо впровадження 

партисипативних підходів управління в 

громаді. 

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

Програма реалізації 

проєктних 

пропозицій 

громадського 

бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської 

міської ОТГ на 2019 

рік“ 

Відділ 

економічного 

прогнозуванн

я та розвитку 

(Музиченко 

Н.О.) 

Реалізація проєктів бюджетних 

установ, 

Реалізація проєктів громадян 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 86,7% 

 

Виконано: 

1) Публікації в газетах, відеосюжети на 

телебаченні, виготовлення буклетів, 

флаєрів, плакатів, сіті-лайтів: в т.ч.  

на телебаченні , в газетах.  

2) Пирятинський ліцей - „Придбання та 

встановлення інтерактивного комплексу:  

інтерактивна дошка, - мультимедійний 

короткофокусовий проектор, ноутбук, 

акустична система“. 

3) Школа №6 - „Придания та встановлення 

мультимедійного комплексу: інтерактивна 

дошка з керамічним покриттям та 

„розумним“ лотком Intboard ( арт.UT-

TB182), проектор PJD5353LS Viewsonic, 

ноутбук Dell Inspiron 3552, меблів: 

шафа,стіл робочий“. 

4)Пирятинський ДНЗ „Берізка“ - 

„Придбання та встановлення спортивного 

обладнання для спортивного майданчика 

на території Пирятинського ДНЗ „Берізка“: 

лабіринт, спортивний тунель ведмедик, 

стінка клумба,  місточок з поручнями,  

колода зігнута,  лаз “Ромашка“, ліана,  

травмонебезпечне гумове покриття для 

спортивного майданчику. 

5)Пирятинський ліцей - „Придбання 

лавочок для відпочинку (для початкової 

школи – 8шт; для старшої школи – 6шт.)“. 

Не виконано по причині 

відмови першого замовника 

виконати роботи та 

необхідністю пошуку іншого 

замовника: 

1)Придбання та встановлення 

інклюзивної урбаністичної 

інсталяції „Я люблю тебе мій 

рідний Пирятине 

2) Придбання та встановлення   

МАФу „Весільна карета“. 

 

Не виконані заходи включено 

до Програми реалізації 

проєктних пропозицій 

громадського бюджету 

(бюджету участі) 

Пирятинської міської ОТГ на 

2020 рік. 

- 



7) КП „Каштан“ - „Придбання та послуги 

доставки складових спортивного 

майданчика: бруси металеві-1шт, ліана 

велика-1шт, турнік з шведською   стінкою 

2в 1, прес 1шт, -спортивний комплекс 

“Рукохід“ 1шт, турнік подвійний 

металевий 1шт,  лабіринт змійка 1шт,  

ліана дуга“.  

9)КП „Каштан“- „Придбання та  

встановлення  дитячого майданчика та 

тренажерів: сітка на ворота для гри у міні-

футбол та волейбольної сітки, волейбольні 

стійки, -орбітрек УТ1310,  повітряний 

ходок УТ1307, тренажер для м’язів стегна 

SL 142, для м’язів плечового поясу 

незалежний, дерев’яний дитячий 

будиночок з пісочницею“. 

10)„Придбання обладнання для перетримки 

безпритульних тварин: клітка -10шт;  

переноски для тварин- 5шт; інформаційні 

матеріали(буклети, плакати, листівки)“. 

11) „Придбання палок для скандинавської 

ходи (пільговим категоріям населення) -  

Leki Sin, 10 пар“. 

13) „Придбання спортивного одягу та 

інвентарю для людей з інвалідністю: 

футболки з логотипом „Пирятин“ для 

дорослих та дітей, шашки для незрячих; 

петанк по-новому; шашки (5 в 1); дартс; 

кеглі;  бочча“. 

План дій  щодо 

залучення до 

обговорень 

колективів закладів 

освіти, громадських 

організацій 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту  

міської ради  

(Заніздра 

С.В., 

Гуленко О.І.) 

Проведення уроків місцевого 

самоврядування  у закладах.                       

Проведення засідань батьківської 

ради, молодіжної ради 

Виконано Проведено 19 уроків місцевого 

самоврядування, 12 засідань батьківської 

ради та 2 засідання молодіжної ради в 

закладах освіти . 

- 

 

Завдання С.1.3.Створення системи навчання та перенавчання дорослих, зокрема, надання правових знань населенню. 

 



Програма правової 

освіти та безоплатної 

правової допомоги 

населенню 

Пирятинської ОТГ на 

2017-2020 роки 

Лубенський 

місцевий 

центр з 

надання 

безкоштовної 

вторинної 

правової 

допомоги 

(Орел В.І.) 

Висвітлення матеріалів правового 

характеру в газеті „Пирятинські 

вісті“ та „Пирятинська правда“, на 

сітілайтах, розташованих в 

м.Пирятин 

Виконано Рівень виконання заходів – 100%. 

 

Виконано: 

Розміщено матеріали правового характеру 

на сіті-лайті за адресою: м. Пирятин, 

вул.Соборна, покращилась 

поінформованость мешканців міста про 

способи захисту своїх прав та інтересів, 

підвищився рівень правової свідомості 

громади та доступу до правосуддя, а також 

збільшилась кількість осіб котрі 

звернулись для отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги 

до Пирятинського бюро безоплатної 

правової допомоги. 

- 

 

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

 
Програма розвитку 

лідерського руху в 

учнів ЗНЗ міста 

„Творимо себе, 

творимо країну“  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

(Зуєв С.В.) 

Проведення культурно-мистецьких, 

спортивно - масових заходів 

обласної спартакіади школярів 2018 

- 2019 н.р.  

участь у обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах,МАН. 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 73% 

 

Виконано: 

1) Участь у обласних та 

Всеукраїнських предметних олімпіадах; 

2) Участь у захисті науководослідних 

робіт при МАН; 

3) ІІ обласний етап оглядуконкурсу 

екологічних бригад, театрів, шоу; 

4) І етап Фестивалю дружин юних 

пожежних; 

5) І етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької 

військово-спортивної патріотичної гри 

„Сокіл“ („Джура“) (придбання обладнання 

та спорядження); 

6) Педагогічна  конференція 

педагогічних 

представників; 

7) Обласний захід до Міжнародного 

дня 

інвалідів „Нам все під силу“ (I-II етапи); 

8) Всеукраїнський конкурс „Маde in 

Ukraine“ ; 

Не виконано: 

1) ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військовоспортив-

ної патріотичної гри „Сокіл“ 

(„Джура “); 

2) Фестиваль багато-

дітної родини; 

3) День Європи; 

4) Участь в обласній 

педагогічній конференції; 

5) Участь у міжнарод-

ній виставці „Сучасні заклади 

освіти - 2019“; 

6) Міжнародна науко-

вопрактична конференція 

„Зарубіжні письменники 

і Україна“; 

7) Обласна спартакіада 

школярів з гандболу серед 

юнаків; 

8) Зональні змагання з 

міні-футболу серед юнаків; 

9) Обласна спартакіада 



9) Обласний конкурс для істориків 

„Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи 

твої“; 

10) Всеукраїнський конкурс 

„Патріотизм очима дітей“; 

11) Обласна ялинка для дітей-сиріт; 

12) Всеукраїнський конкурс на кращу 

туристськокраєзнавчу експедицію 

учнівської молоді зактивним способом 

пересування „Мій 

рідний край“; 

13) Екскурсія длядітей, які відвідують 

ІРЦ 

„Будиночок Святого Миколая“; 

14) Зональні обласні змагання 

збаскетболу серед юнаків; 

15) Зональні обласні змагання з 

баскетболу серед дівчат; 

16) Фінальні змагання обласної 

спартакіади збаскетболу юнаки; 

17) Фінальні змагання обласної 

спартакіади з баскетболу дівчата; 

18) Обласна спартакіада школярів з 

футболу зональні змагання, юнаки; 

19) Кубок начальника відділу освіти, 

молоді та спорту з міні-футболу; 

20) Фінальні змагання обласної 

спартакіади школярів з футболу, юнаки; 

21) Обласна спартакіада з 4-борства 

«Дружба»; 

22) Фінальні змагання обласної 

спартакіадишколярів «Козацький гарт»; 

23) Обласна спартакіада школярів з 

легкої 

атлетики; 

24) Обласні змагання «Олімпійське 

лелеченя»; 

25) Обласні змагання «Старти надій»; 

26) Обласний легкоатлетичний крос 

серед 

школярів; 

школярів з шахів; 

10) Фінальні змагання з 

міні-футболу серед юнаків; 

11) Обласні змагання з 

дзюдо; 

12) Національні змагання 

„Козацький гарт“. 

 



27) Обласні змагання з боротьби 

дзюдо. 

 

В результаті виконання заході забезпечено 

участь школярів у предметних олімпіадах, 

конкурсах, захисті науково-дослідних 

робіт, фестивалях, спортивних і 

національнопатріотичних заходах. Це дало 

можливість досягти високих результатів - 

30 учнів-переможців ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад прийняли участь 

у ІІІ етапі, з них  11 стали  переможцями ІІІ 

рівня,   7 учнів здобули перемогу у 

конкурсі  науководослідних робіт при 

МАН.  

Програма 

національно-

птріотичного і 

військово-

спортивного 

виховання дітей та 

молоді Пирятинської 

міської ОТГ 

„Лазертаг“ 

Пирятинськи

й РВК 

(Грицун О.В.) 

Придбання комплекту гри 

„Лазертаг“, проведення уроків за 

участю школярів 

Виконано Рівень виконання заходів у 2019 році  – 0%, 

але гра Лазертаг буде придбана у 2020 році  

в рамках Програми реалізації проєктних 

пропозицій громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік. 

Аплікаційна форма подана на 

120.478 тис.грн. 

Пирятинським РВК, 

позитивний висновок не 

надавався, програма не 

розроблялась, кошти не 

виділялись. 

 

 

Програма 

національно - 

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-2020 

р „Юні патріоти 

Пирятинщини“  

Директори 

шкіл 

(Василенко 

М.В., 

Пономаренко 

Л.В.,  

Шкурупій 

Л.Г.)  

  

Створення кімнат для зберігання 

зброї та обладнання їх 

сигналізацією.  

Створення стрілецьких тирів для 

вивчення матеріальної частини 

стрілецької зброї.  

Створення стройового майданчику.  

Створення смуги перешкод.  

Закупівля польових костюмів та 

туристичного спорядження, 

спальних мішків для проведення 

військово-патріотичної гри 

„Сокіл“(„Джура“)та обласної гри 

„Петлюрівський вишкіл“  

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 66,7% 

 

Виконано: 

1) В 2019 році отримано зброю для 

шкіл від обласного РВК, та передана на 

зберігання Пирятинському РВК. 

2)  Кімнати для зберігання зброї по 

школах є; 

3) Стройові майданчики є; 

4) Смуги перешкод є. 

Не виконано по причині 

відсутності фінансування: 

1) Кімнати для 

зберігання зброї не обладнані  

сигналізацією;  

2) Закупівля польових 

костюмів та туристичного 

спорядження, спальних 

мішків для проведення 

військово-патріотичної гри 

„Сокіл“(„Джура“)та обласної 

гри „Петлюрівський вишкіл. 

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян 

 

Завдання С.2.1. Підвищення рівня згуртованості 



 
Програма 

„Партисипативна 

демократія в 

діяльності 

Пирятинської міської 

ради“ 

Управління 

економіки 

(Солдатова 

І.В.), 

фінансове 

управління 

(Кеда С.Ю.),  

ЦНАП 

(Коваль Л.П.), 

відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

(Коваленко 

Т.В.), відділ 

культури і 

туризму 

(Прокопенко 

Л.В.) 

Забезпечення участі громадян у 

стратегічному плануванні, 

забезпечення участі громадян у 

відкритому бюджетуванні, 

проведення оцінки якості надання 

адміністративних послуг, які 

надаються ЦНАПом виконкому 

міської ради. 

Виконано Рівень виконання заходів 100% 

 

Виконано: 

1) Забезпечено участь громадян в 

стратегічному плануванні – проведені 

громадські слухання проєкту Плану 

соціально-економічного розвитку на 2020 

рік; 

2) забезпечено участь громадян у 

відкритому бюджетуванні – бюджетний 

процес здійснюється відкрито і прозоро; 

3) на постійній основі проводиться  

оцінка якості надання адміністративних 

послуг, які надаються ЦНАПом. 

Аплікаційна форма не 

подавалась, позитивний 

висновок не надавався, 

програма не розроблялась, 

фінансування не виділялось. 

План дій зі створення 

умов для підвищення 

рівня згуртованості 

громади 

Відділ 

архітектури, 

містобудуван

ня та ЖКГ 

Зергані М.І.) 

ПКД Реконструкція адмінбудівлі під 

громадський центр села 

Олександрівка 

Не виконано - РП не розроблено у зв’язку із 

відсутністю фінансування 

проведення будівельних робіт 

та пріоритетністю питання 

(напрацювання планування 

приміщень розроблені). 

 

ПКД Реконструкція 

Калиновомостівської ЗШ під 

громадський центр села Калинів 

Міст 

Не виконано - РП не розроблено у зв’язку із 

невизначеністю 

функціонального 

призначення приміщень та 

фінансування проведення 

будівельних робіт 

(напрацювання планування 

приміщень  розроблені в 

декількох варіантах). 

Програма надання 

фінансової підтримки 

соціально-

культурних проєктам 

„Зробимо 

Пирятинську громаду 

Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та 

житловокому

Монтаж, пуск та налагодження 

сонячного WI-FI дерева 
Не виконано 

 

Рівень виконання заходів – 0 % 

 

Не виконано: 

 

1) Монтаж, пуск та 

налагодження сонячного 

WI-FI дерева. 

 



кращою!“ на 2019 

рік   

 

нального 

господарства, 

відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності, 

відділ 

інформаційни

х технологій 

та захисту 

інформації, 

відділ 

управління 

комунальною 

власністю, 

КП „Каштан“ 

Підрядником – переможцем 

торгів порушено терміни 

поставки товару. Ведеться 

претензійна робота . 

Програма розвитку 

Центру надання 

адміністративних 

послуг виконкому 

Пирятинської міської 

ради на 2019-2020 

роки 

Пирятинськи

й ЦНАП 

(Коваль Л.П.) 

1) впорядкування нормативно-

правового регулювання в сфері 

надання АП; 

розширення переілку послуг; 

оцінка якості надання послуг; 

навчальна та інформаційна 

підтримка, популяризація ЦНАП та 

поширення успішних практик 

Виконано Рівень виконання заходів – 100%. 

 

Виконано: 

1) Проведення аналізу порядків надання 

адміністративних послуг, що запроваджені 

через ЦНАП виконкому міської ради, за 

відповідними напрямами та суб’єктами надання 

послуг; 

2) Розробка пропозицій зі спрощення й 

оптимізації порядків надання адміністративних 

послуг, у тому числі в електронній формі; 

3) Відпрацювання моделей послуг, у першу 

чергу, комплексних послуг та послуг „одним 

пакетом“ за життєвими обставинами і бізнес-

ситуаціями; 

4) Забезпечення загального методичного 

супроводу діяльності ЦНАП та віддалених 

робочих місць адміністраторів у сільських радах 

по ММС шляхом розробки та поширення 

методичних рекомендаці, шаблонних зразків 

документів, друкованої продукції; 

5)  Активне поширення практики виїзного 

мобільного офісу для якісного обслуговування 

мешканців ОТГ; 

6) Посилення співпраці з міжнародними 

донорськими програмами й проєктами, 

громадськими об’єднаннями; 

7) Забезпечення належних матеріально-

- 

 



технічних умов ЦНАП та віддалених робочих 

місць для комфортних умов роботи та 

перебування відвідувачів;  

8) Розширення спектру найзатребуваніших 

серед населення послуг у ЦНАП, у тому числі з 

питань державної реєстрації актів цивільного 

стану, реєстрації (перереєстрації) транспортних 

засобів, соціальних та пенсійних послуг тощо; 

9) Покращення якості послуги з оформлення й 

видачі біометричних паспортних документів, 

зокрема придбання  приладу перевірки паспорта 

громадянина України зразка 1994 року; 

10)  Впровадження електронних послуг 

11)  Реалізація проєкту Мінсоцполітики 

„Соціальна громада“; 

12)  Моніторинг надання адміністративних 

послуг: анкетування, опитування на веб-сайті 

міської ради; 

13)  Впровадження електронного 

документообігу „АСКОД-ЦНАП“ та Реєстру 

територіальної громади ЦНАП – SQS в 

старостаті с.Калинів Міст та сільських радах по 

ММС: с.В.Круча, с.Курінька, с.Харківці; 

14)  Соціальна реклама стосовно діяльності 

ЦНАП та надання адміністративних послуг; 

15) Робота постійної тематичної рубрики  на 

сайті міської ради та Facebook „ЦНАП 

інформує“; 

16) Налагодження ефективної взаємодії 

адміністраторів віддалених робочих місць та 

посадових осіб сільських рад, відповідальних за 

надання адміністративних послуг; 

17)  Забезпечення систематичного навчання 

персоналу ЦНАП шляхом підвищення 

кваліфікації, залучення тренерів та експертів 

проєктів міжнародної технічної допомоги (U-

LEAD, GIZ, тощо); 

18)  Організація дистанційного навчання 

(електронних курсів) для адміністраторів ЦНАП 

та забезпечення їх ефективної роботи; 

19) Навчання працівників ЦНАП у 

спеціалізованих навчальних програмах: щодо 

спілкування з інклюзивною категорією 

громадян, толерантної поведінки з 

відвідувачами, культури ділового спілкування, 

відповідних дій у кризових ситуаціях та в разі 



виникнення форс-мажорних обставин, 

стресостійкості, організації командної роботи, 

вільного володіння державною мовою тощо; 

20) Розробка концепції та практична реалізація 

фірмового стилю й ключових атрибутів ЦНАП ; 

21)  Запровадження нестандартних підходів до 

організації роботи ЦНАП як дієвих майданчиків 

для комфортного, творчого, духовного та 

патріотичного розвитку мешканців (учнівські 

екскурсії, місця для голосування „громадського 

бюджету “ ОТГ та області; рекламні куточки; 

виставки тощо); 

22) Організація та проведення публічних 

заходів (конференцій, форумів, презентацій, 

брифінгів, круглих столів, зустрічей з 

громадськістю тощо) за напрямом надання 

адміністративних послуг та роботи ЦНАП; 

23) Проведення інформаційних кампаній за 

участю засобів масової інформації для 

популяризації діяльності ЦНАП . За 2019 рік 

зросла на 14 і на 01.01.2020 становить 172. 

Завдання С.2.2.Забезпечення надання якісних адміністративних послуг 

План дій з 

покращення якості 

надання 

адміністративних 

послуг на 2019 рік 

Коваль Л.П. Видача паспортів з електронним 

носієм та закордонних паспортів;  

запровадження  порталу „SMART 

Пирятин“ з кабінетом мешканця; 

налагодження роботи надання 

адмінпослуг по міжмуніципальному 

співробітництву; розширення та 

удосконалення спектру  послуг; 

запровадження електронних послуг; 

налагодження видачі довідок про 

зареєстрованих осіб до УПСЗН в 

електронному вигляді; 

розширення можливостей роботи 

„Мобільного офісу“ 

Виконано  Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1)Розроблена Програма розвитку Центру 

надання адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської міської ради на 

2019-2020 роки 

- 

Програма 

удосконалення 

казначейського 

обслуговування 

місцевих бюджетів 

на 2019 рік 

Управління 

державної 

казначейської 

служби 

України у 

Пирятинсько

Придбання 2 компʼютерів і одного 

принтера зі сканером 
Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

Придбано 2 компютери, один принтер, що 

дало змогу підвищити рівень надання 

послуг з казначейського обслуговування, 

- 



му районі 

(Дядяєва 

Г.М.) 

забезпечення електронного формату 

обслуговування клієнтів  через СДО (ПТК 

“Клієнт Казначейства-Казначейство”),  

посилити контроль рахунків. 

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

 
Програма 

закріплення 

спеціалістів медичної 

галузі в селах 

Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 рік 

КП 

„Пирятинськи

й ЦПМСД“ 

(Дядькова 

І.М.) 

Виплата надбавки за складність, 

напруженість у роботі в розмірі 50 

% від посадового окладу сестрі 

медичної загальної практики 

сімейної медицини села Калинів 

Міст 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Виплачено надбавку за складність, 

напруженість у роботі в розмірі 50 % від 

посадового окладу сестрі медичної 

загальної практики сімейної медицини села 

Калинів Міст, що дало можливість  

закріпити підготовлених, професійних 

медичних кадрів на селі. 

- 

 

План дій з 

забезпечення 

пирятинської 

громади сімейними 

лікарями в 

необхідній кількості 

КП 

„Пирятинськи

й ЦПМСД“ 

(Дядькова 

І.М.) 

Вивчити питання щодо  збільшення 

кількості сімейних лікарів, 

визначити шляхи вирішення 

проблеми, зокрема, за рахунок 

комплексного вирішення їх 

побутових, житлових потреб тощо. 

Виконано 

частково 

Інформація про вакантні посади сімейних 

лікарів КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

щомісяця направляються на департамент 

охорони здоровʼя ОДА з метою 

направлення спеціалістів по розподіленню. 

Директор закладу щороку бере участь в 

заходах до Дня відкритих дверей для 

майбутніх випускників вищого державного 

навчального закладу „Українська медична 

стоматологічна академія“. Розміщені 

оголошення на офіційних сайтах роботи. 

Направлені інформаційні листи з 

проханням посприяти в направленні на 

роботу випускників (лікарів-спеціалістів) 

ВНЗ, які в 2019 році закінчують навчання. 

Незважаючи на проведену 

роботу станом на 01.01.2020 в  

КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

є дві вакансії сімейних лікарів 

(педіатри). 

Програма 

забезпечення надання 

медичної допомоги 

жителям 

Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Пирятинською 

центральною 

Пирятинська 

центральна 

районна 

лікарня 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Придбання медичного обладнання 

(Фібр гастроскоп з колоноскопом 

Апарат Боброва 2 шт. Мішок Амба,  

пульсоксиметр автоматичний, 2 шт, 

матрац протипролижневий, 4 

шт.термостатТС-20, 

термостат ТС-80, автоклав ВК-75, 

стабілізатор напруги Volter -14, 3 

шт), 

надання медичної допомоги 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Придбано медичне обладнання: 2 

апарата Боброва, 2 пульсоксимети 

автоматичних, мішок Амбу в неврологічне 

відділення; 

2) Придбано 8  ноутбуків; 

3) Пільговий відпуск медикаментів 

при амбулаторному лікуванні (хворі на 

- 

 



районною лікарнею 

на 2019 рік 

жителям ОТГ, 

придбання житла для лікарів. 
нецукровий діабет, психічнохворі) 

відшкодування вартості препаратів 

інсуліну – усього 54 хворим; 

4) Відшкодування вартості лікування 

в стаціонарних відділеннях учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО, 

відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників 

бойових дій, які брали участь у бойових 

діях чи забезпечена бойової діяльності 

військ на території Афганістану та інших 

держав - проліковано в стаціонарних 

відділеннях 26 хворих – учасників АТО та 

ветеранів війни; 

5) Надання послуг з пільгового 

зубного протезування ветеранам війни - 

поведено зубне протезування 15 

пільговикам; 

6) Придбання службового житла для 

двох лікарів – молодих спеціалістів - 

придбано двокімнатну квартиру; 

7) Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання, медикаментів, продуктів 

харчування, оплата послуг ; 

8) Оплата послуг з 

електропостачання – 57,0 тис.грн., 

водопостачання та водовідведення – 93,0 

тис.грн., теплопостачання – 692,0 тис.грн. 

та газопостачання – 8,0 тис.грн.- проведено 

відшкодування вартості спожитих 

енергоносіїв в ІУ кварталі 2019 року 

Програма розвитку 

екстреної медичної 

допомоги на 

території 

Пирятинської міської 

ОТГ на 2018-2019 

роки 

Структурний 

підрозділ 

Пирятинської 

підстанції у 

складі станції 

екстреної 

медичної 

допомоги №3 

м.Лубни 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази  Пирятинської підстанції 

екстреної медичної допомоги на 

території Пирятинської ОТГ 

 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Придбано сумки-укладки для бригади 

ЕМД-2, чим покращили  умови  надання    

медичної  допомоги, забезпечили належне  

медичне  обслуговування дорослого  та  

дитячого  населення, що  проживають на  

території Пирятинської ОТГ. 

- 

 



Програма розвитку 

первинної медико-

санітарної допомоги 

в Пирятинській 

міській ОТГ та 

фінансової підтримки 

Пирятинської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини, 

Калиновомостівськог

о і 

Олександрівського 

ФАПів 

КП 

„Пирятинськи

й ЦПМД“ 

(Дядькова 

І.М.) 

Створення компʼютерної мережі, 

впровадження електронних 

реєстрів; 

послуга з техоблуговування 

інженерного обладнання; 

забезпечення онкохворих 

знеболюючими препаратами, 

оплата енергоносіїв 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 66,7% 

 

Виконано: 

1) 1) Придбання туберкуліну - придбано 4150 

доз туберкуліну для проведення 

туберкулінодіагностики у дітей  

Пирятинської ОТГ; 

2) 2) Відшкодування вартості знеболюючих 

препаратів- 176 хворих отримали 

знеболюючі препарати; . 

3) 3) Оплата електроенергії та природного 

газу - здійснена  часткова оплата 

спожитого  Пирятинською АЗПСМ  та 

ФАПом  с. Калинів Міст природного газу 

за грудень 2019 року; 

4) Відшкодування вартості медикаментів 

для забезпечення визначених категорій 

хворих відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 

«Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань» - 78  

особи  пільгових категорій за рецептами 

лікарів отримали  лікарські засоби.   

Не виконано: 

 

1) Підключення структурних 

підрозділів, 

Калиномостівського і 

Олександрівського ФАПів, 

КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

до мережі Інтернет 

2) Придбання засобів 

дистанційних передач обліку 

даних спожитого газу. 

 

Завдання С.2.4. Створення нової системи доступної освіти 

 
План дій щодо 

придбання, 

встановлення та 

облаштування 

дитячих майданчиків 

на території 

дошкільних 

навчальних закладів 

Пирятинської ОТГ 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Облаштування дитячих майданчиків 

на території Пирятинських ДНЗ  № 

2 „Пролісок“,  № 3 „Берізка“,  № 5 

„Сонечко“, № 6 „Ромашка“,  № 7 

„Червона шапочка“, 

Калиновомостівського ДНЗ 

 „Калинка“, Олександрівського ДНЗ  

„Ромашка“  

Виконано На території усіх Пирятинських закладів 

дошкільної освіти   облаштовано дитячі 

майданчики. 

 

 

- 

 

Програма „Всебічна 

підтримка дітей з 

особливими 

освітніми потребами 

Інклюзивно-

ресурсний 

центр відділу 

освіти, молоді 

Покращення  матеріальнотехнічного 

стану та методичного забезпечення 

процесу проведення комплексної 

оцінки, корекційнорозвиткових 

Виконано Ріень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

Проведена модернізація, оновлення, 

- 

 



Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019 – 

2020 роки “ 

та спорту 

Пирятинської 

міської ради, 

відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

(Холоділова 

О.М.) 

занять, психологопедагогічного 

супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами  

приведення у відповідність до сучасних 

умов матеріально-технічної та методичної 

бази. Придбано дидактичні матеріали для 

розвитку когнітивної та емоційно-вольової 

сфер, логопедичні зошити для корекції 

мовлення, розвиткові ігри, обладнання для 

занять з лікувальної фізкультури 

Проєкт 

„Реконструкція 

частини будівлі 

Пирятинського ліцею 

по вул. Визволення, 

2а в м.Пирятин 

Полтавської області“ 

Відділ 

муніципальни

м ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області“ (басейн)  

(у разі визнання переможцем 

конкурсу) 

Виконано 

частково 

Проведено корегування ПКД.  Заявка подана до 

Міністерства освіти і науки 

на отримання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

створення та ремонт 

існуючих спортивних 

комплексів при 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх ступенів. Заявка 

не була відібрана. 

Проєкт  

„Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій в 

Пирятинському ліцеї, 

що знаходиться за 

адресою: вул. 

Визволення, 2а в 

м.Пирятин 

Полтавської області “ 

Відділ 

муніципальни

м ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.) 

Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих технологій в 

Пирятинському ліцеї (капремонт 

даху з утепленням, утеплення 

зовнішніх стін, реконструкція 

системи опалення) -  1 черга 

(покрівля)  

Експертиза ПКД (10,0 тис.грн.) 

(у разі визнання переможцем) 

Не виконано - Заявка подана до Мінрегіону 

в рамках відбору проєктів 3-

го пулу Надзвичайної 

кредитної програми для 

відновлення України. Заявка 

не була відібрана. 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Пирятинського ліцею 

Пирятинськи

й ліцей 

(Понамаренко 

Л.В.) 

Реконструкція підвального 

приміщення Пирятинського ліцею 
Виконано 

частково 

Реконструкція підвального приміщення 

Пирятинського ліцею ропочато, триває 

судова справа з виконавцем робіт. 

- 

Поточний ремонт малого спортзалу 

Пирятинського ліцею  
Виконано За рахунок бюджету міської ОТГ в сумі 

80,0 тс.грн. проведено – ремонт стелі, стін, 

підлоги, вентиляційного каналу, 

відремонтовано спортивне приладдя. 

- 



План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази школи 

№6 м.Пирятин 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

 

Реконструкція покрівлі 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 6 на вул.Гагаріна, 

84 в м.Пирятин Полтавської області 

(ІІ черга) облаштування шатрової 

покрівлі з утепленням 

Виконано Роботи виконані підрядною організацією 

ТОВ „РЕМТЕХНАЛАДКА“ (м. Полтава).  

Вартість робіт склала 1 892047,2 грн 

- 

 

 

 

Утеплення фасаду із 

запровадженням дизайнерських 

рішень та благоустрою території 

Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 

по вул.Гагаріна, 84 в м.Пирятин, 

Полтавської області, в т.ч. 

виготовлення ПКД 

Не виконано - Фінансування не передбачено 

Відділ освіти 

(Зуєв С.В.) 

Вивчити питання щодо відновлення 

роботи стрілецького тиру 
Виконано Питання вивчено, визначено що,  

облаштування стірлецького тіру є 

доцільним, але потребує  залучення 2,0 

млн.грн. Тому, враховуючи обмежені 

фінансові можливості бюджету міської 

ОТГ, цей захід не включено до Плану 

соціально-економічного розвитку на 2020 

рік. 

- 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази ДНЗ 

„Ромашка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Капітальний ремонт харчоблоку та 

даху ДНЗ „Ромашка“ по вул. 

Коцюбинського, 35 в м.Пирятин 

Полтавської області.  Визначити 

джерела фінансування 

Виконано Роботи виконані підрядна організація ТОВ 

„ЗАГАЛБУД“ (м. Київ). Вартість 

виконання робіт склала 1 451 420,53 грн. 

- 

 

Придбання модульної котельні ДНЗ 

„Ромашка“  
Не виконано - Фінансування даного заходу 

не передбачалось 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази ДНЗ 

„Пролісок“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Реконструкція будівлі ДНЗ 

„Пролісок“ по вул.Січових 

Стрільців, 77 м.Пирятин (додаткова 

група + харчоблок), ПКД - 100,0 

тис.грн 

Виконано 

частково 

Замовлено робочий проєкт - 

План дій з 

впровадження 

енергоефективних 

технологій на базі 

ДНЗ № 5 ,,Сонечко“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

 

Капітальний ремонт даху ДНЗ № 5 

,,Сонечко“ по вул. Полтавській 
Не виконано - Фінансування не передбачено 

Придбання модульної котельні  ДНЗ 

„Сонечко“   
Не виконано - Фінансування не передбачено 



План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази  ДНЗ 

№ 3 ,,Берізка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Утеплення приміщення ДНЗ № 3 

,,Берізка“, у тому числі 

виготовлення ПКД  

Виконано 

частково 

Розроблено робочий проєкт (на утеплення, 

реконструкцію покрівлі та опалення) за 

грантові кошти GIZ  

- 

Реконструкція системи опалення 

ДНЗ № 3 ,,Берізка“ Визначити 

джерела фінансування 

Виконано 

частково 

Виготовлено ПКД на реконструкцію з 

впровадження заходів із енергозбереження 

по ДНЗ „Берізка“. 

- 

Заміна огорожі ДНЗ № 3 ,,Берізка“  Виконано Встановлено 170 м бетонної огорожі. 

Вартість склала          99264 грн. 

- 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази   ДНЗ 

№ 7 ,,Червона 

шапочка“ 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ 

№ 7 ,,Червона шапочка“  
Виконано Роботи виконані підрядною організацією 

ПП „Удайбудпроєкт“ (м. Пирятин). 

Вартість робіт склала 178,103 тис. грн.  

- 

 

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

„Червона шапочка“       (утеплення) 
Не виконано - Фінансування не 

передбачалось 

План дій з 

впровадження 

енергоефективних 

технологій на базі 

Олександрівської 

школи 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Реконструкція приміщення 

Олександрівської філії Опорного 

закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 

по вул. Центральна, 1 в 

с.Олександрівка Полтавської 

області. , ПКД - 60,0 тис.грн 

Виконано 

частково 

Розроблено та затверджено робочий проєкт - 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Поточний ремонт відмосток навколо 

об’єктів комунальної власності  

 

 

Виконано Проведено ремонт відмосток в ДНЗ 

„Ромашка“, „Пролісок“, „Червона 

шапочка“.  

- 

План дій з 

впровадження 

енергоефективних 

технологій на базі 

школи №4 м.Пирятин 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

Ремонт покрівлі початкової школи 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4,  у 

тому числі виготовлення ПКД 

(молодша школа) 

 

Виконано Роботи виконані підрядною організацією 

ТОВ „Соцпроектбуд“ (м.Полтава). Вартість 

робіт склала      1097925,25 грн. 

- 

План дій з 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

Калиновомостівської 

школи 

Відділ 

комунальної 

власності 

(Кошова Є.О.) 

ПКД Капремонт покрівлі 

Калиновомостівської школи 
Виконано Розроблено проєкт та проведено 

роботи. Роботи виконані підрядною 

організацією ТОВ „Ренобау“ 

(м.Новомосковськ). Вартість робіт 

склала 598970,0 грн. 

 

План дій з 

покращення 

матеріально-

Відділ 

комунальної 

власності 

Реставрація фасаду, ремонт огорожі  

ЦДЮТ  
Виконано Розроблено проєкт та проведено 

роботи. Роботи виконані підрядною 

організацією ПП „Аталіо“ 

 



технічної бази 

ЦДЮТ 

(Кошова Є.О.) (м.Пирятин). Вартість робіт склала 

279578,0 грн. 
Програма „Шкільна 

парта - 2017 - 2019“  

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Придбання парт та стільців  Виконано  Усього придбано 403 комплекти парт, 

зокрема для Пирятинського ліцею 180  

комплектів антисколіозних  парт зі 

змінною висотою,  для Пирятинської ЗОШ 

№4 162 одно-, двумісні парти, для 

Пирятинської ЗОШ №6 – 61 парту (з них 1 

для інваліда-візочника 

- 

Програма 

„Опікуємося 

освітою“ 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Навчання для педагогів (150,0 

тис.грн.), 

придбання автобуса – (1900,0 

тис.грн.) 

Виконано 

частково 

Рівень виконання заходів – 60% 

 

Виконано: 

1) Проведення навчання  для педагогічних 

працівників закладів освіти щодо 

впровадження засад Нової української 

школи (придбання канцтоварів – 5 тис.грн., 

навчання – 145 тис.грн.); 

2) Придбання для опорних закладів освіти 

засобів навчання (кабінети, обладнання для 

кабінетів, комп’ютерна техніка, фабрика 

друку, мультимедійні засоби навчання 

тощо) на умовах співфінансування з 

місцевих бюджетів не менше 50%; 

3) Придбання обладнання для покращення 

матеріально-технічного стану харчоблоків 

(система очищення води, посудомийна 

машина,м’ясорубка промислова та інше 

обладнання) Пирятинського ліцею, 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 (на умовах 

співфінансування з місцевих бюджетів не 

менше 50 %). 

Не виконано: 

1)  1) Придбання шкільного 

автобуса (на умовах 

співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 

%)Усього – 1900,00 тис.грн., з 

них кошти ОТГ - 950,00 

тис.грн.; 

2) 2) Реконструкція та 

впровадження 

енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій 

в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: 

вул.Визволення, 2а, м.Пирятин 

Полтавської області 

(капремонт даху з утепленням, 

утеплення зовнішніх стін, 

реконструкція системи 

опалення) на умовах 

співфінансування з місцевих 

бюджетів не менше 50 % 

Усього 14420,00 тис.грн. 

 

Проєкт „Поліпшення 

якості муніципальних 

послуг позашкільної 

освіти у сфері 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 

території 

Відділ 

муніціпальни

х ініціатив та 

інвестицій 

(Крагель 

Є.М.), Відділ 

комунальної 

Створення умов для надання 

якісних муніципальних послуг 

позашкільної  освіти у сфері 

фізичної культури та спорту, 

концентрації та модернізації 

спортивної матеріально-технічної 

бази новоутвореного освітнього 

Не виконано - Підрядною організацією – 

виконавцем робіт порушені 

вимоги щодо виконання робіт 

з реконструкції підвального 

приміщення Пирятинського 

ліцею. Ведеться позовна 

робота щодо відшкодування 



Пирятинської міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади в контексті 

створення сучасного 

спортивно-

інноваційно-

розвивального 

простору школи 

європейського успіху 

на базі Опорного 

закладу 

Пирятинський ліцей 

– тренувальний центр 

спортивної 

майстерності“ 

власності 

(Кошова 

Є.О.), 

Пирятинськи

й ліцей 

(Понамаренко 

Л.В.) 

округу шляхом об’єднання зусиль і 

можливостей Опорного закладу 

освіти Пирятинський ліцей та 

Пирятинської ДЮСШ  

в напрямку раціонального і 

ефективного використання наявних 

ресурсів для розширення мережі 

спортивних закладів в межах 

Пирятинської міської ОТГ 

завданих збитків. 

Проєкт „Мости 

партнерства задля 

розвитку місцевих 

громад“ за участі 

науково-педагогічних 

працівників 

Полтавського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградсь

кого представників 

Пирятинської міської 

ради та експертів з 

питань місцевої 

демократії та 

розвитку громад  

Німеччини 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту (Зуєв 

С.В.) 

Формування і розвиток якісної 

освітньої системи, 

конкурентоздатної і соціально 

адаптованої особистості, її 

громадянської і політичної 

культури, розвиток ініціатив 

громадянського суспільства у різних 

сферах життя, пошук відповідей на 

існуючі виклики місцевого 

самоврядування, обмін ідеями й 

досвідом щодо розвитку і підтримки 

громадянської участі 

Виконано В рамках отриманого досвіду партнерів з 

Німеччини  педагогічні працівники 

Пирятинської міської ОТГ активно брали 

участь у виборчих процесах, громадських 

обговореннях, ініціювали заходи щодо 

поліпшення життя в громаді.  

З метою підвіщення кваліфікаційного рівня 

проведено одноденне навчання для 

керівників освітніх закладів тав он-лайн 

конференція для педагогічних працівників. 

- 

 

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

формувань з охорони громадського порядку 
План дій з організації 

роботи служби 

охорони 

громадського 

порядку  під час 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

Охорона і забезпечення 

громадського порядку в зонах 

надзвичайних ситуацій; 

забезпечення безпеки дорожнього 

руху в зонах надзвичайних ситуацій; 

Виконано Виконано: 

розроблений план реагування на 

надзвичайні ситуації; 

розроблений план евакуації населення; 

розроблений план взаємодії з спеціальними 

- 

 



виникнення  

надзвичайних 

ситуацій  

мобілізаційно

ї роботи 

(Педяш Р.О.) 

охорона майна, що залишилося без 

нагляду в зонах надзвичайних 

ситуацій; надання допомоги в 

оповіщенні населення про загрозу 

або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

надання допомоги у проведенні 

відселення людей з місць, 

небезпечних для проживання, та під 

час проведення евакуації населення; 

участь у проведенні карантинних 

заходів під час епідемії та епізоотій; 

розроблення та проведення 

розрахунку шкоди потреб у 

матеріальних ресурсах, необхідних 

для проведення заходів із охорони 

громадського порядку. 

службами цивільного захисту 

Пирятинської міської ОТГ. 

Завдання С.2.6. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

 
Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей у 

2019 році 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

(Зібницька 

Л.І.) 

 

 

 

 

 

 

Відшкодування частини вартості 

путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку за 

надані послуги з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми 

Оплата вартості двохразового 

харчування учнів та вихованців в 

таборах з денним перебуванням; 

Оплата вартості путівок до закладів 

оздоровлення дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Виконано Рівень виконання заходів – 100%. 

 

Виконано: 

1) 1) Відшкодування частини вартості путівки 

до закладів оздоровлення та відпочинку 

Полтавської області влітку 2019 року –  84 

дитини оздоровилося в таборах області; 

2) 2) Оплата вартості дворазового харчування 

учнів та вихованців - у таборах з денним 

перебування на базі закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти відпочило 

654 дитини; 

3) 3) Оплата вартості путівок до закладів 

оздоровлення та відпочинку України 

відповідно до умов Програми - у таборах 

області оздоровилося 11 дітей пільгових 

категорій. 

- 

Завдання : Забезпечення соціального захисту населення 



Комплексна 

Програма 

соціального захисту 

та соціального 

забезпечення на 2019 

рік 

Головний 

спеціаліст із 

соціальних 

питань 

Колос А.В. 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Пирятинської 

РДА 

Гудзь В.В. 

Розділ1. Надання соціальної 

допомоги вразливим верствам 

населення  

 

Розділ 2. Соціальний захист 

військово-службовців, військо-

возобов’я-заних, учасників АТО, 

ООС та членів їх сімей, які 

проживають на території населених 

пунктів Пирятинської міської ОТГ 

 

Розділ 3. Покращення якості 

соціального обслуговування 

найбільш вразливих верств 

населення ОТГ 

 

Розділ 4. „Чорнобильці серед нас, з 

нами в житті та пам’яті 

 

Розділ 5.  Всебічний захист 

соціально-економічних прав 

ветеранів війни, праці, військової 

служби, пенсіонерів, інвалідів, 

учасників антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил 

 

Виконано 

 

Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

Надано допомогу 3 заявникам на усунення 

наслідків пожежі,  

відшкодовано за перевезення 16846 поїздок 

пільгових категорій громадян у 

приміському (міському) автотранспорті 

загального користування, 

відшкодовано за перевезення 9200 поїздок 

пільгових категорій громадян у 

приміському залізничному транспорті, 

відшкодовано компенсацію за послуги 

зв’язку 305 громадянам пільгових 

категорій, 

надано щомісячну компенсацію 2 

непрацюючим фізичним особам, 

забезпечено проходження курсу 

реабілітації 16 дітям з інвалідністю, 

забезпечено підвіз 16 дітей з інвалідністю 

до реабілітаційного закладу, 

надано допомогу на придбання ліків 1 

дитині-Литвин Ю.О., 

проводилася закупівля квітів для 16 

заслужених ветеранів-ювілярів. 

- 

 

Програма соціальної 

підтримки сімей, 

дітей та молоді 

Пирятинськи

й міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

головний 

спеціаліст з 

питань 

захисту прав 

дітей 

Кабушка 

Ю.В., 

Грицай І.І. 

Соціальна підтримка сімей, дітей та 

молоді: 

1) Утримання Пирятинського 

міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (заробітна 

плата, нарахування на заробітну 

плату, відрядження, канцтовари, 

оплата послуг); 

2) Заходи соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах, дітей та сімей загиблих 

та учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил, 

внутрішньо переміщених сімей, 

Виконано Рівень виконання заходів – 100% 

 

Виконано: 

1) Утримання Пирятинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

2) Заходи соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, дітей та сімей 

загиблих та учасників антитерористичної 

операції, внутрішньо переміщених сімей, 

дітей та молоді з особливими потребами, 

дітей сиріт та дітей позбавлених     

батьківського піклування, дітей з 

багатодітних сімей соціальної 

- 

 



 

Начальник управління економіки  

виконкому міської ради  Солдатова І.В. 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

дітей та молоді з особливими 

потребами, дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з багатодітних 

сімей, соціальної профілактики, 

розвитку волонтерського руху в 

2019;  

3) Відшкодування вартості 

медикаментів, необхідних при 

пологах в пологовому відділенні  

Пирятинської ЦРЛ породіллям. 

профілактики, розвитку волонтерського 

руху в 2019 році; 

3) Відшкодування вартості 

медикаментів, необхідних при пологах в 

пологовому відділенні Пирятинської ЦРЛ 

породіллям. 

 

Усього заходами програми охоплено 3248 

осіб. 

Програма зайнятості 

населення на 2019 рік 

 

Управління 

економіки 

(Музиченко 

Н.О.) 

Організація громадських робіт Виконано Рівень виконання заходів  - 100%.  

Виконано: 

У  КП „Каштан“ відпрацювало в 

середньому за місяць 10 чол., з них 2 чол. у 

сільській місцевості (Калиновий Міст, 

Олександрівка);  

В Управлінні соціального захисту РДА в 

середньому працювало по 6 чоловік 

упродовж 5 місяців. Доставлено 

повідомлення про призначення  субсидій до 

домогосподарств в м.Пирятин на 

неопалювальний період 2019 року-7659 шт., 

опалювальний -11488 шт.  

- 

 

Програма організації 

суспільно-корисних 

робіт для 

порушників, на яких 

судом накладено 

адміністративне 

стягнення у вигляді 

виконання 

оплачуваних 

суспільно-корисних 

робіт у 2019 році 

КП „Каштан“ 

(Скочко В.І.) 

Організація суспільно-корисних 

робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання 

оплачуваних суспільно-корисних 

робіт 

Виконано Рівень виконання заходів – 100%. 

Виконано: 

  Залучено до суспільно-корисних робіт 8 

осіб, які відпрацювали  1080 годин. Усього 

нараховано заробітної плати  28052,05 грн., 

 ЄСВ 22% -6171,45 грн., перераховано ДВС 

алименти в сумі  22581,86 грн. 

- 

 


