
      

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сімдесят третьої сесії сьомого скликання 

 

 

19 серпня 2020 року № 325 

 

Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за січень-червень      

2020 року в частині виконання місцевих (регіональних) програм  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення шістдесят пʼятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 20 січня 2020 року № 2 „Про затвердження плану роботи 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“, з метою моніторингу виконання 

заходів Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської 

ради Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

затвердженого рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 

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

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік“ (із змінами), за січень-червень 2020 року в частині 

виконання місцевих (регіональних) програм взяти до відома (додається). 

2. Відповідальним виконавцям Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік вжити 

заходів щодо своєчасного та в повному обсязі виконання заходів відповідно до 

календарних планів, передбачених місцевими (регіональними) програмами на 

2020 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійні 

комісії міської ради. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 
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Інформація 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за січень-червень 2020 

року в частині виконання місцевих (регіональних) програм 

 

Стан виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської ОТГ на 2020 року оцінено на підставі моніторингу виконання місцевих 

(регіональних) програм, які є невідʼємною частиною Плану. У першому 

півріччі 2020 року реалізовувалось 47 програм, які потребували фінансування 

в сумі 60,3 млн.грн. Аналіз фактичного виконання заходів програм свідчить 

про збереження тенденції до зміцнення їх ресурсного забезпечення. Станом на 

1 липня 2020 року  обсяг фінансування заходів усіх програм за рахунок 

бюджету міської ОТГ склав – 11,6 млн.грн. або 28,7% від обсягів, що 

передбачені бюджетом міської ОТГ на ці цілі (40,4 млн.грн.), і вже перевищує 

показник за минулий рік (7,7 млн.грн.). В результаті по 6-ти програмам заходи 

виконані повністю, 31 частково, 10 програм не виконані (причини 

невиконання – більш пізні терміни реалізації заходів відповідно до 

календарного плану, заборон у звʼязку із карантинними обмеженнями,  

відсутності співфінансування з інших джерел). 

Найбільш актуальними за обсягами фінансування у 1 півріччя поточного 

року стали такі напрями розвитку, як „Житлово-комунальне господарство” - 

7,6 млн.грн. (65,5% від загального обсягу фактично використаних коштів), 

„Охорона здоровʼя” - 1,5 млн.грн. (12,9%), „Соціальний захист” – 0,9 

млн.грн.(7,8%).  

 

Найменування видів 

діяльності 

Потреба 

у фінансу 

ванні 

програм, 

тис.грн  

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

в бюджеті, 

тис.грн 

Виконання 

заходів 

(фактично 

використа

но коштів), 

тис.грн 

Кіль 

кість 

прог 

рам 

Результат виконання 

завдань/заходів 

Вико 

нано 

Вико 

нано  

част 

ково 

Не  

ви 

кона 

но 

Безпека і цивільний 

захист 

1 326,6 1 226,6   145,6 7 0 5 2 

Державне управління  5 281,5 3 235,0   413,1 4 0 4 0 

Підтримка економіки 666,0   482,8   4,7 3 0 2 1 

ЖКГ 24 874,3 21 046,8 7 571,8 10 1 6 3 

Інформаційні 

технології 

2 334,5 2 329,8    787,9 1   0 1 0 



Культура і туризм 488,5    460,0 86,4 3 0 3 0 

Освіта 4 197,1 2 814,6 156,6 8 2 4 2 

Охорона здоровʼя 2 296,2 1 911,2 1 526,3 5 3 2 0 

Охорона 

навколишнього 

середовища 

15 757,3 3 850,6 0,00 1 0 0 1 

Соціальний захист 2 457,2 2 457,2 851,8 3 0 2 1 

Фізкультура і спорт 667,1 626,8 50,9 2 0 2 0 

РАЗОМ: 60 346,3 40 441,4 11 595,1 47 6 31 10 

 

Безпека та цивільний захист 

У сфері безпеки та цивільного захисту реалізовувалось 7 програм, на 

виконання яких передбачено у бюджеті міської ОТГ – 1 226,6 тис.грн. Із 

загального обсягу програм дві не виконані (наслідки пандемії та заплановані 

бідьш пізні терміни реалізаії), пʼять програм виконані частково на суму 145,6 

тис.грн.  

З метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за 

Програмою створення місцевого матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської 

ради на 2020 рік закуплено бензин марки А-92 (1800 л) та дизельне паливо 

(2700 л), механічні, ручні та акумуляторні  оприскувачі (6 шт.),  а також 

засоби для проведення антисептики та дезінфекції на загальну суму 115,6 

тис.грн. В рамках Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік придбано бензин марки А-95 (560 л) та 

дизпаливо (832 л) на суму 30,0 тис.грн. 

Для організації рятування людей у випадках надзвичайних ситуацій на 

водних обʼєктах міста Пирятина у літній період 2020 року у червні створено 

рятувальний пост до складу якого залучено 3 працівники. 

Заходи Програми „Територіальна оборона“ на 2020 рік відповідно до 

календарного плану у 1 півріччі не виконувались, кошти у сумі 42,5 тис.грн. 

для проведення навчальних зборів, стрільб, охорони обʼєктів будуть освоєні у 

липні 2020 року.  

Програма „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату 

на 2020 рік“ з обʼєктивних причин не реалізовувалась. Внаслідок карантинних 

заходів із запобігання поширенню короновірусної інфекції строки чергового 

призову громадян України на строкову військову службу перенесені з квітня-

червня на травень-липень 2020 року, тому доставка призовників для 

проходження військово-лікарської комісії на обласний збірний пункт у 

звітному періоді не здійснювалась, так само як і розшук осіб, які ухиляються 

від військової служби. 

За Програмою покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління СБУ України в Полтавській області, 

які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2020 рік 

кошти в сумі 150,0 тис.грн. не використані, на разі триває процедура закупівлі 

обладнання спеціального призначення. 



Тотожна ситуація у відповідального виконавця Програми „Підтримка 

військової частини Збройних Сил України, яка розташована на території 

Пирятинської міської ОТГ Пирятинського району, на 2020 рік” - військова 

частина А1499, після отримання запланованих коштів здійснює моніторинг 

цінових пропозицій для відновлення матеріально-технічної бази, забезпечення 

поточної діяльності, створення належної системи безпеки на загальну суму 

200,0 тис.грн. 

 

Державне управління 

За напрямком „Державне управління“ реалізовувалось 4 програми з 

річним обсягом фінансування 3 235,0 тис.грн., у звітному періоді використано 

тільки 413,1 тис.грн. (32%). За результатом виконання заходів усі зазначені 

програми віднесені до групи з частковим виконанням. 

В рамках Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік 

освоєно 244,3 тис.грн. та виконані наступні заходи: заключення договору на 

розробку генеральних планів та планів зонування сільських населених 

пунктів, розроблення технічної документації із нормативної грошової оцінки 

земель (107,2 тис.грн.), виконання підготовчих робіт по розробці проєкту 

землеустрою щодо встановлення меж м.Пирятин (20,0 тис.грн.),  сплачені 

внески за участь в асоціаціях  (22,1 тис.грн.), обстеження дна акваторії пляжів 

річки Удай (2,6 тис.грн.), виготовлення технічних умов на технічну 

інвентаризацію обʼєкта нерухомого майна по вул.Соборна,21 (1,7 тис.грн.), 

забезпечення  утримання будівлі гуртожитку по площі Героїв майдану,2 (81,4 

тис.грн.), громадської вбиральні по вул. Соборна,23А (2,3 тис.грн.), 

виготовлено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м.Пирятин, вул.Європейська,171А (7,0 тис.грн.). 

За Програмою висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2020 рік оплачені послуги місцевих ЗМІ в обсязі 

150,8 тис.грн. для висвітлення діяльності депутатів міської ради  (8 сюжетів на 

телебаченні та 16 публікацій у газетах) та структурних підрозділів виконкому 

міської ради, старостатів, бюджетних закладів (12 сюжетів на телебаченні та 

46 публікацій у газетах). 

Більшість заходів Програми розвитку Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки 

виконувались без фінансування: перелік адміністративних послуг збільшено 

на 14 послуг, оптимізовано порядок надання „соціальних послуг“, які 

доповнено 10 послугами і надаються тепер „одним пакетом“, продовжено 

співробітництво із сусідніми сільськими радами – за кошти проекту U-LEAD 

учасників забезпечено комплектами меблів та техніки (70,0 тис.грн.), з метою 

соціальної реклами ЦНАПу встановлено сіті-лайт (18,0 тис.грн.), з актуальних 

питань проводились „круглі столи“, дослідження, консультації, взято участь в 

он-лайн конференціях і вебінарах, підготовлено ряд публікацій в пресі.  

Заходи Програми „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“ на 2020 рік проводились без залучення коштів: 

розроблений проєкт Етичного кодексу для депутатів міської ради, посібник 



„Бюджет для громадян – 2020 рік“, здійснювалось опитування громадської 

думки з актуальних питань, оформлені місця для голосування „Громадського 

бюджету“ області та ОТГ“, куточок для соціологічних опитувань, 

підготовлено „Меморандум про співробітництво між Виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради  та Північно-Східним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м.Суми) щодо надання адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану“, з метою обміну 

досвідом відвідано Щучинську територіальну громаду Гродненської області 

(Білорусь), Шишацьку селищну раду  та Березанську сільську раду, прийнято 

представників 5 територіальних громад, Торгово-промислової палати України,  

створено Молодіжну раду при виконкомі міської ради. 

 

Підтримка економіки 

В напрямі „Підтримка економіки“ виконувались 3 програми з річним 

обсягом фінансування 482,8 тис.грн., з них фактично використано 4,7 тис.грн. 

Виконувалась Комплексна програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки. З метою створення належних  умов для  розвитку  малого  та 

середнього підприємництва проведено 5 зустрічей, „круглих столів“, зустрічей 

міського голови з бізнесом у форматі „Кава з мером“, підготовлено два 

відеосюжети на телебаченні з популяризацією кращого бізнес-досвіду, 4 статті 

у місцевих інтернет-виданнях щодо інновацій та посилення співпраці з 

громадськими організаціями, розміщено банер та два сіті-лайти для підтримки 

місцевої економіки після завершення карантину, продовжилось адресне 

інформування СГД щодо нових грантів, проектів – у базу даних внесені 126 

СГД, до „Бізнес-спільноти „Пирятин“ у Вайбері – 51 СГД, як наслідок, 

направлено 3 заявки на грантове фінансування бізнес-проектів. 

За Програмою зайнятості населення на 2020 рік у 1 півріччі 2020 року 

освоєно 4,7 тис.грн., які спрямовано на виплату заробітної плати 5 особам за 

прибирання території, підмітання вулиць, очистку урн, викошування  трави у 

селах Олександрівка та Калинів Міст. 

Виконання Програми підтримки статутної діяльності комунального 

підприємства Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік 

очікується у 2 півріччі 2020 року. 

 

Житлово-комунальне господарство 

З метою розвитку галузі ЖКГ проводилась робота по реалізації 

виконання 10 програм, на які передбачені кошти в сумі 21,1 млн.грн., з них 

станом на 1 липня 2020 року одна програма виконана повністю, по шести 

програмах заходи виконані частково і три програми не виконано. Загальний 

обсяг освоєних коштів склав 7,6 млн.грн. або 36% від річних призначень. 

В рамках Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік придбано екскаватор-

навантажувач „БАМ-2014“ на базі трактора МТЗ-82.1  на суму 1 198  тис.грн., 

що дасть можливість надавати якісні послуги з санітарної очистки населених 



пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі міста, підвищить безпеку під 

час експлуатації. 

Третину коштів з річного обсягу фінансування (2,8 млн.грн.) освоєно по 

Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік, а саме: оплачена праця 20 працівників з 

благоустрою, якими утилізувалось сміття, забезпечено обслуговування мережі 

вуличного освітлення, проведені заходи з озеленення, утримання 

сміттєзвалищ та кладовищ, прибирання вулиць, будівництва трубопроводів, а 

також придбані паливо-мастильні матеріали, предмети, матеріали, оплачені 

комунальні послуги. 

Заходи Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 роки 

профінансовані на суму 3,5 млн.грн., що становить 39% від річних обсягів 

фінансування. Проведено поточний ремонт проїзної частини 15 вулиць на 

площі 3,7 тис. кв.м (пров.Бурячний, вул.Гагаріна, вул.Європейська, вул.Єлени, 

вул.Завокзальна, вул.Зоряна, вул.Київська, вул.Кошового, М.Незалежності, 

вул.Острів, вул.Полтавська, вул.Січових Стрільців, вул.Соборна, 

вул.Успенська, вул.Цибаня, вул.Ярмаркова); поточний ремонт 6 тротуарів 

міста на площі 1,7 тис.кв.м (тротуарів вулиць: Ярмаркова, вул.Пушкіна, 

вул.Успенська, ЗДО Ч.Шапочка, вул.Європейська, вул.Визволення); поточний 

ремонт асфальтного покриття 3 автозупинок на площі 0,6 тис. кв.м. 

(„Памʼятник Т.Шевченку“, „Пирятинський ліцей“, „Вулиця Зоряна“), 

виготовлено проект на капітальний ремонт тротуару по вул. Січових Стрільців 

(березова алея). 

За Програмою реалізації проектних пропозицій громадського бюджету 

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

2020 рік“ виконано тільки один захід - придбано набори для гри Лазертаг, інші 

проєктні пропозиції будуть реалізовуваться у 2 півріччі цього року. 

Група програм хоч і не фінансувались, але для виконання заходів 

проводились підготовчі роботи: складені кошториси, замовлення, 

підготовлена тендерна документація та розпочато тенденрні процедури. Мова 

йде про Програму утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської 

міської ОТГна 2020 рік, „Програму „Безпечна громада на 2020 рік“, Програму 

придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

Пирятинській міській ОТГ на 2020рік. 

Решта програм не виконані внаслідок більш пізніх календарних термінів 

виконання, відсутності заяв від об’єднань громадян– „Програма підтримки 

енергомодернізації ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020-2021 роки“, 

Програма „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“, Програма 

сприяння створенню ОСББ на 2020 рік. 

 

Інформаційні технології 

Впровадження інформаційних технологій набувають все більшого 

поширення. За Програмою інформатизації Пирятинської міської ОТГ на 2020-

2022 роки виконані заходи на загальну суму 787,9 тис.грн  - придбано 



спеціалізоване та антивірусне програмне забезпечення, отримані відкриті 

сертифікати КЕП (електронні підписи), оплачені послуги доступу до 

Інтернету, за користування захищеним цифровим каналом для доступу до 

реєстрів міграційної служби, придбано запасні та витратні матеріали, 

відремонтовано техніку. 

 

Культура і туризм 

За напрямом розвитку „Культура і туризм“ реалізовувалось три 

програми загальним обсягом фінансування 460,0 тис.грн. У звітному періоді 

профінансовано заходи лише Програми культурно -мистецьких заходів на 

2020 рік в сумі 86,4 тис.грн., хоча й планувалось використати 131,8 тис.грн. Це 

пояснюється карантинними обмеженнями, що призвело до зміни формату 

заходів на дистанційний або взагалі до їх відміни. В цілому у 32 заходах взяло 

участь 5 630 осіб, з них діти - 3 568 осіб, жінки - 3 770 осіб, чоловіки - 1 859 

осіб. Отриману економію планується перерозподілити на інші заходи у 

другому півріччі поточного року. 

В рамках Програми розвитку туризму в Пирятинській міській ОТГ на 

2020 рік розпочато експедиції в межах Пирятинського району (м.Пирятин, 

с.Велика Круча, с.Повстин, с.Олександрівка), проведено фотофіксацію 

туристично привабливих об’єктів. 

По Програмі збереження культурної спадщини в Пирятинській міській 

ОТГ на 2020 рік розпочато моніторинг пам’яток культурної, архітектурної та 

історичної спадщини в межах міста. До роботи залучено екстпертів-

реставраторів. За червень оглянуто 11 об’єктів потенційної культурної 

спадщини, також виявлено 6 елементів старовинної бруківки на вулицях міста 

 

Освіта 

В галузі освіти виконувалось 8 програм на загальну суму                

2 814,7 тис.грн., повністю або частково виконано 6 програм, заходами яких 

використано 156,6 тис.грн., не виконано 2 програми.  

Заходи Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки“ виконані повністю: 

придбано меблі, килим, пилосос, органайзер для малювання, масажні 

напівсфери, облаштовані місця для розвитку та корекції мовлення, освітньої 

діяльності, когнітивної  та емоційно-вольової сфер, опорно-рухового апарату 

на загальну суму 70,8 тис.грн.  До занять залучено 125 дітей, в тому числі 86 

хлопчиків та 39 дівчаток.  

Заплановані заходи Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Пирятинської міської ОТГ на 2016-2020 роки „Юні патріоти 

Пирятинщини“ виконані в повному обсязі. У заходах участь взяли приблизно 

2036 дітей, з них 1016 дівчат та 1020 хлопців. Фінансування по програмі не 

передбачалось. 

Виконувалась Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської ОТГ у 2020 році“, стипендії отримують 13 дітей , які 



отримали високі показники у обласних та національних конкурсах та 

змаганнях. На ці цілі з бюджету міської ОТГ витрачено 31,0 тис.грн. 

Без залучення коштів забезпечено виконання частини заходів Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності 

Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“: з метою  заміни ламп розжарювання 

та люмінесцентних ламп на світлодіодні в ДНЗ „Берізка“ проведено 

перемовини із ТОВ „Яріс‟ м.Полтава (офіційний дистрибутор світлодіодної 

продукції Philips) із виїздом інженера на об’єкт, складено договір щодо 

виконання робіт по вивезенню та утилізації люмінесцентних та натрієвих 

ламп. 

Заходи Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

ОТГ „Творимо себе творимо країну“ на 2020рік“ із загальним обсягом 

фінансування 58,2 тис.грн. виконані частково: у обласних та Всеукраїнських 

предметних олімпіадах взяли участь 28 учасників з різних дисциплін, у захисті 

науково-дослідних робіт при МАН 14 школярів, у зональних обласних та 

фінальних змаганнях обласної спартакіади з баскетболу серед юнаків та дівчат 

- 24 гравці та 2 тренери. Інші заходи проведено онлайн або не виконані. 

Здійснено підготовчі роботи для виконання заходів програми 

„Опікуємося освітою“ на 2020 рік, а саме: з метою придбання шкільного 

автобуса для Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

обладнання для їдальнь (харчоблоків) Пирятинського ліцею та Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної адміністрації розпочато 

централізовану процедуру закупівлі. 

Заходи Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги 

населенню Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки заплановані до виконання у 

другому півріччі 2020 року, Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 

2020 році взагалі  не виконані у зв’язку протиепідемічною ситуацією в країні. 

 

Охорона здоровʼя 

Для реалізації заходів в сфері охорони здоров’я передбачені кошти в 

сумі 1 911,2 тис.грн., в 1 півріччя 2020 року фактично освоєно по пʼяти 

програмах 1 526,3 тис.грн. 

Заходи Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської ОТГ КП „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ на 2020 рік“ на суму 98,5 тис.грн. виконані в повному обсязі: 

придбано 630 м3 кисню, майже 22,0 л дезинфікувальних засобів та 

антисептиків, 30000 табл. дезрозчину „Бланідас“ та 15 кг „Саніліту“,              

10 захисних окулярів, 150 пар рукавичок нітрилових довгих, 2000 пар 

рукавичок нітрилових оглядових, 60 пар бахил, 5 комплектів захисного одягу, 

65 халатів медичних захисних, 100 шапочок медичних захисних, а також 

фартуків медичних, термометрів, пульсоксиметрів, опромінювачів 

бактерицидних, дихальних засобів та засобів для катеризації та інших 

предметів і матеріалів. 



Так само в повному обсязі виконані заходи Програми щодо запобігання 

поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської ОТГ 

КП „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ на 2020 рік, 

на суму 19,9 тис.грн. придбаний одноразовий та багаторазовий спецодяг для 

медичного персоналу Пирятинської АЗПСМ, Калиновомостівського та 

Олександрівського ФАПів, а також респіратори, захисні окуляри. 

В рамках Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік виплачена надбавка за складність, 

напруженість у роботі в розмірі 50% від посадового окладу сестрі медичної 

(брату) загальної практики сімейної медицини села Калинів Міст в сумі      

12,6 тис.грн. Це дало можливість отримати первинну медичну допомогу 331 

житель сіл Калинів Міст та Верхоярівка.  

За Програмою співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської ОТГ КП „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ у 2020 році заходи виконані повністю: своєчасно оплачена вартість 

послуг з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

електропостачання  та газопостачання на загальну суму 1 181,8 тис.грн., при 

цьому виникла економія в сумі 223,2 тис.грн. 

Відповідно до Програми розвитку та підтримки КП „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році проведені 

видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, медикаментів, 

продуктів харчування, оплату послуг та інших видатків, що не забезпечені 

видатками за договорами з НСЗУ загальним обсягом 213,6 тис.грн., кошти 

використані не в повному обсязі і виконання програми продовжиться у 

наступних періодах. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

У звʼязку із відсутністю співфінансування з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області та ціновими 

коливаннями не вдалося придбати сміттєвоз із заднім навантаженням СБМ-

304/1 (18,5м³) на шасі МАЗ-5340 в рамках Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської ОТГ на період 

2019-2020 років.  

 

Соціальний захист 

В галузі соціального захисту проводилась робота по реалізації 

виконання 3  програм, на які спрямували 2 457,2 тис.грн, з них фактично 

використано 851,8 тис.грн.  
Пріоритетами Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2020 рік були вразливі верстви 

населення. У першому півріччі 2020 року надано грошову допомогу на 

лікування 54 заявникам, на поховання 8 заявникам, відшкодовано 50% за 

користування стаціонарним телефоном 8 особам з інвалідністю, компенсована 

вартість перевезень в міському автотранспорті 4,4 тис.осіб, на залізниці – 4,2 

тис.осіб,  послуг зв’язку 302 особам. Щомісячно надається допомога 1 дитині 



загиблого учасника АТО, щоквартально - допомога 7 сім’ям загиблих 

учасників АТО  та  матеріальна допомога для оплати житлово-комунальних 

послуг 3 сім   ям померлих учасників АТО. Поряд з цим, відшкодовано 

вартість медикаментів 24 особам за пільговими рецептами, виписаними 

сімейними лікарями, вартість 5 рецептів спецхарчування хворої дитини 

Литвин С.А., забезпечено проходження курсу реабілітації та підвіз до 

реабілатаційного закладу 16 дітей. Загальний обсяг фінансвування зазначених 

заходів соціальної підтримки склав 550,2 тис.грн. 

Забезпечувалась реалізація Програми соціальної підтримки сімей, дітей 

та молоді на 2020 рік, на виконання заходів спрямовано 301,6 тис.грн. Усього   

соціальні послуги надавалися 194 отримувачам соціальних послуг, надано 

допомогу 38 породіллям, заходами соціальної підтримки охоплено 64 сімʼї.  

Заходи Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

оплачуваних суспільно корисних робіт у 2020 році не виконувались, оскільки 

у звітному періоді порушники, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт, 

,,Центром пробації“ не направлялися. 

 

Фізкультура і спорт 

В галузі фізкультури і спорту виконувалось дві програми на заходи яких 

виділено 626,8 тис.грн., з них фактично використано 50,9 тис.грн. 

В рамках Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік 

використано 26,0 тис.грн. для організації традиційного обласного 

баскетбольного фестивалю „Оранжевий м’яч-2020“ у м.Пирятин, для участі 

команд юнаків і дівчат 2003-2004 років у Чемпіонатах Полтавської області у 

м.Полтава, м.Лубни, м.Пирятин, м.Кременчук та проведення навчально-

тренувальних зборів. Решта заходів не відбулися у зв’язку з протиепідемічною 

ситуацією в країні. 

За Програмою розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку 

ГО „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2020 рік 24,9 тис.грн. 

спрямовано на проведення Чемпіонату міста по настільному тенісу серед 

чоловіків та жінок (взяло участь 25 кращих тенісистів Пирятинщини), 

Міжобласного волейбольного турніру пам’яті видатного земляка Михайла 

Роздабари (45 учасників), участі в Чемпіонаті ТОГО „ВФСТ „Колос“ серед 

ветеранів 40 р. і старші (взяло участь 36 чоловік – посіли перше місце), 

Чемпіонаті області з міні-футболу. Також проведено навчально-тренувальні 

збори з підготовки до всеукраїнських та обласних змагань, придбано 

спортивний інвентар. 

Робота з виконання заходів Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік продовжується. 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради  Солдатова І.В. 


