
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сімдесят третьої сесії сьомого скликання 

 

 

19 серпня 2020 року № 326 

 

 

Про внесення змін до Плану 

соціально-економічного розвитку  

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення шістдесят четвертої  сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 499 „Про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік“, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, з метою уточнення основних завдань та механізмів реалізації 

Плану, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, що додаються. 

 

 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 
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Додаток 

до рішення сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

19 серпня 2020 року № 326 
 

Зміни до Плану соціально-економічного розвитку  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Доповнити таблицю 11 „Перелік завдань і заходів“ розділу 3 „Основні завдання та механізми реалізації Плану“: 

 
Завдання Відповідаль 

ний виконавець 

Заходи програми/ 

проекту/плану дій 

Орієнто

вна 

вартість, 

тис. грн 

Джерела фінансування 

Бюджет міської ОТГ Держав 

ний 

бюджет 

Облас 

ний 

бюджет 

МТД Кошти 

інших 

джерел 1 черга 

фінанс

ування 

2 черга 

фінанс

ування 

3 черга 

фінанс

ування 

4 черга 

фінанс

ування 

Стратегічна ціль В - Створення комфортних умов на території громади 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

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

ВКЛЮЧИТИ 

(відкореговане): 

Програма 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

комунального 

Відділ 

архітектури, 

містобудування 

та ЖКГ  

(Зергані М.І.) 

КП „Каштан“ 

(Шокало В.Г.) 

Придбання екскаватора-

навантажувача 

 

1200,0 1200,0 - - - - - - - 
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підприємства 

„Каштан“ на 2020 

рік 

Завдання В.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури та розвиток іншої інфраструктури 

ВКЛЮЧИТИ 

(відкореговане): 

Програма створення 

місцевого 

матеріального 

резерву для 

запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

Пирятинської 

міської ради на  

2020 р. 

Головний 

спеціаліст з 

питань цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи  

(Педяш Р.О.) 

Закупівля матеріалів для 

запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

660,0 - 660,0 - - - - - - 

Оперативна ціль В.4 - Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади 
 

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

ВКЛЮЧИТИ 

(відкореговане): 

Програма підтримки 

енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської 

міської ОТГ на 

2020-2021 роки 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

ЖКГ 

(Зергані М.І.) 

Відшкодування частини тіла 

кредиту учасників Програми 

підтримки енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 - 2021 роки 

339,0 - - - 339,0 - - - - 
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Стратегічна ціль С - Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя 
 

Завдання  С.2.2. Забезпечення якісних  сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги 
 

ВКЛЮЧИТИ (нова 

програма): 

Програма розвитку і 

підтримки КП 

„Пирятинська 

центральна районна 

лікарня“ 

Пирятинської 

районної ради, на 

2020 рік 

КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Пирятинської 

районної ради 

Придбання 5 ноутбуків 

Придбання медичних та інших 

програм Проведення видатків 

на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, 

медикаментів, продуктів 

харчування, оплата послуг та 

інших видатків, що не 

забезпечені видатками за 

договорами з НСЗУ 

730,0 - - 730,0 - - - - - 

ВКЛЮЧИТИ (нова 

програма): 

Програма 

співфінансування 

оплати медичних 

послуг, що 

надаються жителям 

Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

комунальним 

підприємством 

„Пирятинська 

центральна районна 

лікарня“ у 2020 році 

Пирятинська 

центральна 

районна лікарня 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Співфінансування оплати 

медичних послуг, що надаються 

в рамках програми державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення, для 

покриття вартості комунальних 

послуг та енергоносіїв 

 

2810,0 - - 1405,0 - - - - 1405,0 

(райо

нний 

бюдж

ет) 
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Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

ВКЛЮЧИТИ (нова 

програма): 

Програма 

співфінансування 

оплати медичних 

послуг жителям 

Пирятинської 

міської ОТГ в 

частині первинної 

медико-санітарної 

допомоги для 

покриття вартості 

комунальних послуг 

та енергоносіїв КП 

„Пирятинський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги у 2020 

році“ 

КП 

„Пирятинський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги“ 

Пирятинської 

районної ради 

(Дядькова І.М.) 

Проведення ТО інженерного 

обладнання, підготовкап 

медичного закладу до 

опалювального періоду; 

Покриття вартості спожитих 

комунальних послуг та 

енергоносіїв 

99,786 - - - 99,786 - - - - 


