
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят третьої сесії сьомого скликання 

 

 

19 серпня 2020 року № 333 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня        

2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист комунального 

підприємства „Каштан“ від 24.07.2020 № 276, рекомендації постійних комісій 

міської ради, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 91 „Про 

затвердження Програми придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

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

 

 

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 

 

                                                         

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2020 рік 

 

Програму придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на   

2020 рік затверджено рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 91 на загальну суму      

233,0 тис. грн. 

 

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни: 

                                                                                                                тис. грн. 

№ 

п/

п 

  Перелік  робіт Затвердже

но по 

діючій 

Програмі 

 

Проект змін 

до  

програми  

Пропонується 

 для включення 

до Програми та 

фінансування 

Спеціальний фонд 

1. Придбання елементів 

дитячого ігрового 

обладнання:  дитячий 

ігровий комплекс для 

дітей віком від 3-6 років 

0 +37,0 270,0 

 Всього по Програмі 233,0 +37,0 270,0 

          Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін: 

270,0 тис. грн. 

 

 

Т.в.о. директора КП „Каштан“ В.Г.Шокало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

19 серпня 2020 року № 333 

                         

                         

 

 

П Р О Г Р А М А 
придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді 

на 2020 рік  

 
                       

 
 

 

м. Пирятин 

 



1. Вступ 

Найголовнішим та найдостойнішим об’єктом турботи нашої держави є діти. 

Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище.  

Тому і виникла потреба спільно з активними громадянами Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (далі – Пирятинської ОТГ) створити 

якомога кращі умови, які б дозволяли дітям бути фізично здоровими, розумово 

розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними 

набувати знання. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Останніми роками в Україні простежується негативна тенденція погіршення 

стану здоров’я дітей та підлітків. Ця ж тенденція характерна і для Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

В умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко 

знизилась рухова активність дітей і, як наслідок, підвищився відсоток дітей з 

ослабленим здоров'ям. Захворюваність органів дихання є одним із показників 

стану здоров’я дітей. За даними Пирятинського Центру первинної медицини у м. 

Пирятин у 2017 році було зареєстровано 2531 випадок захворювань органів 

дихання у дітей, у 2018 році – 2665 таких випадок (більше на 5,2%), за за 2019 рік   

прогнозується 2841 випадок (більше до попереднього року на 6,6%). 

У зв’язку з тим, що простежується негативна тенденція погіршення стану 

здоров’я дітей та підлітків, Програма актуальна і сучасна, вона має соціально-

економічну спрямованість та необхідна для створення на території Пирятинської 

ОТГ сучасних дитячих ігрових майданчиків, які будуть відповідати вимогам 

безпеки, належно використовуватись для потреб дитячого спорту та відпочинку, 

створювати умови для впровадження здорового способу життя. 

Актуальність Програми полягає в спробі активізувати місцеву громаду до 

впорядкування мікрорайонів Пирятинської ОТГ, надання їм сучасного 

європейського вигляду та створення комфортних умов для відпочинку мешканців, 

особливо дітей, їх фізичного та психологічного розвитку. 

Для вирішення проблеми відсутності місця активного відпочинку для дітей 

молодшого  віку необхідно придбати елементи дитячого ігрового обладнання.  

 

3. Мета Програми 
Мета Програми – спільно з громадою облаштувати вуличні дитячі 

майданчики сучасним ігровим обладнанням з проведенням благоустрою прилеглої 

території. 

 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання 
Реалізація першочергових і перспективних заходів Програми спрямована на 

поліпшення умов активного відпочинку дітей для змістовного проведення 

дозвілля, підвищення загальної культури населення та покращення естетичного 

вигляду дворів, мікрорайонів, вулиць Пирятинської ОТГ шляхом встановлення та 

облаштування вуличних дитячих ігрових  майданчиків. 



Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету міської ОТГ. Орієнтовний обсяг фінансування –         

270,0 тис.грн.  

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2020 року. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та  

результативні показники 
Основними та першочерговими завданнями Програми є: 

облаштування дитячих ігрових  майданчиків у Пирятинській ОТГ; 

створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами 

домівки гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила 

моральної та соціальної поведінки; 

підвищення престижу сім’ї та сімейного відпочинку. 

Основними та першочерговими заходами Програми є: 

визначення місць розміщення вуличних дитячих ігрових майданчиків 

відповідно до їхнього призначення та розробка переліку адрес для проведення 

відповідних робіт; 

придбання комплекту дитячого ігрового обладнання для майданчика; 

передача елементів дитячого ігрового обладнання активним громадянам для 

встановлення обладнання на дитячому майданчику. 

Виконання Програми передбачає: 

встановлення безпечного та призначеного для всесезонного використання 

обладнання для вуличних  дитячих майданчиків; 

забезпечення належних та безпечних умов для проведення дозвілля дітей та 

їх батьків; 

забезпечення прав кожної дитини, яка проживає в приватному секторі чи 

багатоквартирному будинку, на повноцінне життя, відпочинок та сприяння її 

інтеграції у доросле суспільство; 

створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку 

населення різних вікових категорій.   

Крім того, Програма спрямована на покращення благоустрою Пирятинської 

ОТГ, активізацію громади на суспільні дії і вирішення власних потреб своїми 

силами. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради        

Вараву М.В. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Т.в.о. директора КП „Каштан“ В.Г.Шокало                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

 

 

 

 



 Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 

Програми  придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків 

 у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  
 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська міська рада 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
розпорядження міського голови від 03 січня 

2020 року № 3 
3. Розробник програми комунальне підприємство „Каштан“ 
4. Співрозробник програми  
5. Відповідальний виконавець програми комунальне підприємство „Каштан“ 
6. Учасник програми територіальна  громада 
7. Термін реалізації програми 2020 рік 
7.1
. 

Етапи виконання програми (для 
довгострокових 
програм) 

2020 рік   

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

бюджет міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 
всього, у тому числі: 

270 000,00 грн. 

 

  

9.1
. 

коштів бюджету міської ОТГ 0,00 грн.   

 Коштів інших джерел 270 000,00 грн.   

 

 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Додаток 2 

                                                                                                                                                               

 

Ресурсне забезпечення  

Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків 

у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми, тис. грн. 2020 рік 20 рік 20 рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), 
у тому числі: 

270,0   270,0 

кошти бюджету міської ОТГ 270,0   270,0 

кошти не бюджетних джерел     

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

                                                                                                                                                            

Напрями діяльності та заходи  

Програми  придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків 

 у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

 

№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідаль

ний 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1 

Житлово-

комунальне 

господарство 

(придбання 

дитячого 

ігрового 

обладнання) 

Придбання 

елементів 

дитячого ігрового 

обладнання: 

гойдалка подвійна 

(для відпочинку 

двох діток 

одночасно) – 3 

шт.,  ігровий 

комплекс для 

дітей віком від 3-6 

років – 3 шт., 

балансир – 3 шт., 

карусель – 3 шт. 

2020  рік КП 

„Каштан“  

Бюджет 

міської 

ОТГ 

233,0 Облаштува

ння 

вуличних 

дитячих 

майданчикі

в 

 

 

 

 

 

2 Придбання 

елементів 

дитячого ігрового 

обладнання:   

дитячий ігровий 

комплекс для 

дітей віком від 3-6 

років  

2020  рік КП 

„Каштан“  

Бюджет 

міської 

ОТГ 

37,0 Забезпеченн

я належних 

та 

безпечних 

умов для 

проведення 

дозвілля 

дітей 

  ВСЬОГО    270,0  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

                                                                                                                                                             

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Комунальне підприємство „Каштан“ 

 м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0216030_  

 
 

Рік 
Правова 

підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 
В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис.грн 
С

іч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р
ав

ен
ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь
 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д

ен
ь 

2020 

Рішення  

73-ї сесії 

міської 

ради від 

19 серпня 

2020 року 

№ 333 

270,0 

   

  
 

2
3

3
,0

 

   

3
7

,0
 

   

 

 

Т.в.о. директора КП „Каштан“ В.Г.Шокало  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 
19 серпня 2020 року 


