
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 
 

24 вересня 2020 року № 417 

 

Про внесення змін та доповнень до 

Програми діяльності Пирятинської 

міської ради 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 службовий лист головного 

спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому 

міської ради Педяша Р.О. від 17.09.2020, службовий лист начальника 

управління економіки виконкому міської ради Солдатової І.В. від 16.09.2020, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 501 

„Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на          

2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік 

 

Програму діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік затверджено 

рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23 грудня 2019 року № 501 на загальну суму 4 214,0 тис. грн. Внесено зміни 

рішенням шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) від 09 квітня 2020 року № 181 на загальну суму      

164,0 тис. грн., рішенням сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання (перше пленарне засідання ) від 26 червня 2020 року № 277 на загальну 

суму 110,0 тис. грн., рішенням сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 327 на загальну суму 41,73 тис. грн.  

  

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни: 
                                                                                                                                              грн. 

№ 

п/ 

п 

Перелік заходів Затверджено 

по діючій 

Програмі 

Проект змін 

до     

програми 

Пропонуєтьс

я для 

включення 

до Програми 

та 

фінансування 

1 Інша оплата послуг  0 +20 000,00 20 000,00 

 Всього по Програмі 4 529 730,00  +20 000,00 4 549 730,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін:  

4 549 730,00 грн. 

 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 



Додаток 

до рішення сімдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року №  417 
 

 

 

 

 

м.Пирятин – 2020 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Реформа місцевого самоврядування спрямована на створення та 

підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності, 

надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і 

доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних 

територіях, узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій – це розроблення і 

впровадження в практичну діяльність органів місцевого самоврядування 

документації з просторового планування (різних видів містобудівної 

документації), яка є інструментом регулювання планування, забудови та іншого 

використання територій. 

Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма 

суб'єктами містобудування. Стратегія та Програми соціально-економічного 

розвитку Полтавщини і Пирятинської міської об'єднаної територіальної 

громади повинні узгоджуватись з містобудівною документацією. 

 енера льний план — вид містобудівної документації, що регулює 

містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки 

мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і 

екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон 

житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо 

охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць 

прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, 

впорядкування територій та збереження історико-культурної спадщини. Цей 

документ містить загальні правила господарської діяльності, розраховані на 

тривалий час, близько 20 років. Більшість інформації з генпланів прямо чи 

опосередковано вливає на прийняття управлінських рішень.  енплан включає 

всі містобудівні елементи: зелені зони, транспортні шляхи, відпочинкові зони, 

комунальну сферу, житлові мікрорайони та їхню інфраструктуру. Цей документ 

значно спрощує роботу влади, проте, встановлює і певні рамки у таких сферах 

як, наприклад, продаж земельних ділянок та будівництво.  енеральний план 

м.Пирятин розроблено та затверджено рішенням тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради від 24 січня 2018 року. Проте є необхідність 

розробки генеральних планів сільських населених пунктів. Тому одним із 

першочергових заходів програми є розробка таких генеральних планів. 
Одним із резонансних та актуальних питань є облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин. У 2019 році проведено архітектурний конкурс щодо 

визначення кращої проектної пропозиції. З метою вшанування учасників АТО і 

ООС та реалізації проекту планується виготовлення проектно-кошторисної 

документації та пам’ятного знаку в центральній частині міста. 

Одним з джерел наповнення місцевого бюджету є надходження плати за 

землю. Бюджет, безумовно, має одержувати кошти за використання земель 

державної i комунальної власності. Відповідно до норм чинного законодавства 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1


суб’єкти господарювання повинні або викупити ділянку, або укласти договір 

оренди на її використання. Однак доволі поширеним в місті стало таке явище, 

як використання ділянок без оформления правовстановлюючих документів. 

Замість договорів оренди суб’єкти послуговуються іншою документацією - 

рішеннями місцевих рад про відведення ділянок, технічною документацією, 

виготовленою для укладення договору оренди, або відповідно до тимчасових 

угод, за якими сплачують до бюджету земельний податок, а не орендну плату. 

Як свідчить практика, розгляд цих проблем затягується на невизначені терміни. 

По Пирятинській міській ОТ  нормативна грошова оцінка проведена  ще  у 

2012 році по встановлених межах м.Пирятин, якими не охоплена земля за 

містом. Тому для розширення та встановлення меж необхідно розробити новий 

проєкт землеустрою, потім провести нормативну грошову оцінку земель для 

поповнення бюджету міської ОТ , що є першочерговими заходами Програми. 

Не менш важливим є проведення інвентаризації земель. Це дасть можливість не 

тільки мати об’єктивну інформацію для відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради та управління економіки, але й фінансового 

управління міської ради для наповнення доходної частини бюджету міської 

ОТ . 

До складу Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

територіально входять дев’ять сільських населених пунктів: села Верхоярівка, 

Калинів Міст, Замостище, Ївженки,  олобородька, Заріччя, Олександрівка, 

Могилівщина, Рівне. У 462 домогосподарствах цих населених пунктів  

проживає станом на 1 жовтня 2019 року 16 802 мешканці. 

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, органи місцевого самоврядування здійснюють статистичний облік 

громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. 

Для виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного 

забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування про соціально- 

демографічні характеристики населення в сільській місцевості, його потенціал 

у сфері сільського господарства, здійснюється погосподарський облік за 

єдиною на всій території України методологією з використанням типових форм 

первинної облікової документації. 

Таким чином, збір накопичення і систематизація даних по сільських 

населених пунктах є одним із напрямків, на яку спрямована ця Програма. 

Процес відчуження майна базується на наявності згоди міської ради та 

наявності правоустановчих документів та технічної документації на об’єкти 

комунальної власності. Відтак для проведення заходів щодо прийняття об’єктів 

у комунальну власність міської об’єднаної територіальної громади Програмою 

передбачено виготовлення технічної документації на ці об’єкти 

Відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів“ до 

повноважень органів місцевого самоврядування відноситься організація місць 

відпочинку для населення та утримання цих об’єктів у належному стані. 

Однією з вимог чинного законодавства є обстеження дна водної акваторії 

пляжів річки Удай до початку масового функціонування місць відпочинку. На 



початку купального сезону необхідно провести дослідження дна водної 

акваторії пляжів річки Удай. 

Відповідно до статті 15 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою підвищення ефективності здійснення своїх повноважень, 

органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватися в асоціації та інші 

форми добровільних об’єднань. Пирятинська міська рада є членом Асоціації 

міст України та її Полтавського регіонального відділення. Крім того, 

Пирятинський міський голова є одним із засновників Асоціації об’єднаних 

територіальних громад. На сьогодні він є заступником голови АОТ . 

Відповідно Пирятинська об’єднана територіальна громада є членом АОТ . 

Також Пирятинська міська рада входить до Полтавської обласної Асоціації 

органів місцевого самоврядування. Членство в асоціаціях передбачає сплату 

членських та організаційних внесків за рахунок бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади згідно з укладеними угодами. 

В рамках угоди між гміною Лєжайськ (республіка Польща) та містом 

Пирятин (Україна) з партнерства та подальшого розвитку господарських та 

культурних відносин передбачається забезпечення умов для перебування 

міжнародної делегації гміни Лежайськ, також партнерство з містами Єкабпілс 

(Латвія), Єлени (Болгарія), з Асоціацією українців в Ірландії. Видатки цієї 

Програми включають перебування делегацій в Пирятині (оплата проживання в 

готелі, харчування та проведення культурних заходів). 

Окрім цього, Пирятинська ОТ  є першою платформою Асоціації ОТ  з 

обміну досвідом щодо надання адміністративних послуг та міжмуніципального 

співробітництва. 

Впродовж 2019 року Пирятинську об’єднану територіальну громаду 

відвідало 4 міжнародні делегації та 22 делегації органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади з різних регіонів України, в тому 

числі і Полтавщини, які вивчали досвід Пирятинської міської ОТ , як однієї з 

перших та успішних громад по впровадженню реформи децентралізації, 

наданню адміністративних послуг, освітніх послуг та реалізації проектів 

міжмуніципального співробітництва. 

Відповідно до пункту 6 статті 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, до повноважень органів місцевого самоврядування 

відноситься об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого 

бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для 

спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, 

вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних 

громад. Видатки даної Програми включають співфінансування проектів 

міжмуніципального співробітництва. 

Для забезпечення ефективної роботи муніципалітету, як органу 

управління, надання якісних послуг, необхідно здійснювати заходи щодо 

професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та 

депутатів міської ради згідно з вимогами постанови КМУ від 06.02.2019 №106. 

У зв’язку з тим, що у приміщенні колишнього гуртожитку за адресою: 

площа  ероїв Майдану, 2, м.Пирятин, розміщений Центр надання



адміністративних послуг (ЦНАП) та кабінети працівників структурних 

підрозділів виконкому Пирятинської міської ради, необхідні кошти на його 

утримання, а саме: на оплату праці з нарахуваннями оператора котельні, оплату 

природного газу, водопостачання, електроенергії, оплату послуг сторонніх 

організацій, поточний ремонт. Також у приміщенні гуртожитку необхідно 

облаштувати вхідний тамбур, придбати автоматику для газових котлів. 

Відповідно до статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою підвищення ефективності здійснення своїх повноважень у 

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, для розміщення нового кладовища та облаштування цього об’єкту, 

необхідно виготовити проєкти землеустрою.  

З метою проведення інвентаризації земельних ділянок необхідно 

передбачити кошти на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок, а також на проведення аудиту земель 

на території Пирятинської міської ради.  

Державна політика у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на 

принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров'я людей і довкілля, та безумовного надання переваги 

раціональній і превентивній безпеці. 

Виникнення лісових пожеж в період пожежної небезпеки (березень –

жовтень) створюють особливу небезпеку для населених пунктів, які 

знаходяться у безпосередній близькості або на незначній відстані (100 – 500 м) 

від лісових масивів. Виникають вони як від природних факторів (блискавка, 

тривалий період сухої погоди, низька відносна вологість повітря, високий 

температурний фон тощо), так і з провини людей внаслідок необережного 

поводження з вогнем. 

При розповсюдженні лісових пожеж на великі площі виникає загроза 

життю людей, об'єктам господарювання та відпочинку, що розташовані в лісі 

чи в безпосередній близькості до нього. Ускладнює ситуацію велика 

задимленість повітря, яка, з врахуванням напрямку вітру на населені пункти, 

загрожує здоров'ю людей. 

 

2. Мета Програми 

Метою даної Програми є розробка генерального плану зонування 

сільських населених пунктів ОТ , схеми просторового планування території 

об’єднаної територіальної громади, що є одним із найважливіших документів. 

Стратегічне просторове планування території дає можливість створювати й 

ефективніше залучати інвестиційні програми та проєкти. 

Виготовлення технічної документації на об’єкти, що переходять до 

комунальної власності міської об’єднаної територіальної громади, та інші 

об’єкти, виготовлення технічних умов. 

Виготовлення генеральних планів та планів зонування сільських 

населених пунктів Пирятинської міської ОТ . 

Виготовлення зонінг-планів. 



Сплата членських та організаційних внесків. Обстеження дна акваторії 

пляжів річки Удай. 

Підтримання партнерських стосунків з гміною Лежайськ (Польща), з 

містами Єкабпілс (Латвія), Єлени (Болгарія), з Асоціацією українців в Ірландії, 

громад партнерів. 

Забезпечення перебування міжнародних делегацій. Обмін досвідом з 

іншими ОТ . 

Плата за професійне навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів міської ради. 

Облаштування громадського простору вшанування захисників 

територіальної цілісності України в місті Пирятин. 

Отримання достовірних даних про наявність і склад сільського населення, 

особисті селянські господарства, житлові будинки, земельні ділянки, худобу, 

сільськогосподарську техніку, що знаходиться у власності і користуванні 

громадян, та іншої інформації, що відображається у спеціально передбачених 

уніфікованих документах погосподарського обліку. 

Утримання гуртожитку по площі  ероїв Майдану, 2, громадської 

вбиральні по вул.Соборна, 23 А. 

Розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж м.Пирятин. 

Розробка технічної документації із нормативної грошової оцінки земель. 

Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Проведення аудиту земель на території Пирятинської міської ради. 

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок. 

Облаштування вхідного тамбуру в гуртожиток по пл. ероїв Майдану, 2, 

м.Пирятин. 

Придбання автоматики для газових котлів в гуртожитку по пл. ероїв 

Майдану, 2, м.Пирятин. 

Оплата послуг з розробки емблеми власного стилю Пирятинської 

громади; 

Інша оплата послуг. 

 

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

джерел фінансування 

Основними інформаційними джерелами погосподарського обліку є 

паспорти, свідоцтва, земельно-кадастрова документація, технічні паспорти, 

правовстановлюючі документи, рішення органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади, заяви громадян, усні повідомлення, наочна 

інформація тощо. 

Виконання цієї роботи відповідно до розпорядження міського голови 

покладається на старост та голів сільських квартальних комітетів в терміни, 

достатні для подальшої своєчасної обробки первинної інформаційної бази, 

підготовки та здачі звітів до статистичних органів. 

Для здійснення у 2020 році погосподарського обліку сільських населених 

пунктів необхідно передбачити у бюджеті міської об’єднаної територіальної 



громади кошти в сумі 12,0 тис. грн., для відзначення голів квартальних 

комітетів до Дня місцевого самоврядування – 25,0 тис. грн. 

В 2020 році передбачається проведення заходів: 
сплата членських та організаційних внесків ВАОМС „Асоціація міст 

України“, АОМС „Асоціація об’єднаних територіальних громад“ м.Київ, 

виконавчій дирекції Асоціації міст Полтавщини – 29,2 тис. грн; 

виготовлення технічної документації на об’єкти, що переходять до 

комунальної власності міської об’єднаної територіальної громади, та інші 

об’єкти – 30,0 тис. грн; 

обстеження дна акваторію пляжів річки Удай – 3,0 тис. грн; виготовлення 

технічних умов – 40,0 тис. грн; 

виготовлення сувенірної продукції із символікою міста Пирятин –                 

40,0 тис. грн; 

в рамках угоди між гміною Лєжайськ (республіка Польща) та містом 

Пирятин (Україна), меморандуму про співпрацю з м.Єкабпілс (Латвія), угодою 

про встановлення партнерських зв’язків з Асоціацією українців в Ірландії з 

партнерства та подальшого розвитку господарських та культурних відносин, 

забезпечення перебування міжнародних делегацій – 38,0 тис. грн; 

обмін досвідом з іншими ОТ  – 25,0 тис.грн; 

розробка генеральних планів та планів зонування сільських населених 

пунктів Пирятинської міської ОТ  – 1 600,0 тис. грн; 

розробка технічної документації із нормативної грошової оцінки земель – 

500,0 тис. грн; 

розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж м.Пирятин – 

580,0 тис.грн.; 

плата за професійне навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів міської ради – 30,0 тис.грн.; 

утримання громадської вбиральні по вул.Соборна, 23А – 14,0 тис.грн.; 

утримання гуртожитку по площі  ероїв Майдану, 2 – 247,8 тис.грн.; 

облаштування громадського простору вшанування захисників 

територіальної цілісності України в м.Пирятин – 1 000,0 тис.грн; 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під нове кладовище – 21,0 тис. грн.;  

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для товарного с/г виробництва під нове кладовище – 7,0 тис. грн.; 

розроблення 3-х проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для зміни її цільового призначення під нове кладовище – 22,0 тис. грн.; 

проведення аудиту земель на території Пирятинської міської ради –   

100,0 тис .грн.; 

розроблення 2-х технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок – 14,0 тис. грн.; 

облаштування вхідного тамбуру в гуртожиток по пл. ероїв Майдану, 2, 

м.Пирятин – 40,0 тис. грн.; 

придбання автоматики для газових котлів в гуртожитку по пл. ероїв 

Майдану, 2, м.Пирятин – 10,0 тис.грн; 



оплата послуг з розробки емблеми власного стилю Пирятинської громади 

– 41,730 тис.грн.; 

інша оплата послуг -20,0 тис.грн. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

Програма діяльності Пирятинської міської ради у 2020 році здійснюється 

у такі строки: 

суцільні подворові обходи об’єктів погосподарського обліку та 

заповнення форми первинної облікової документації (1-ий етап) –в період з до 

15 січня; 

обробка інформації, підготовка та здача статистичних звітів (2-ий етап) –в 

період з 20 січня до 20 лютого. 

Інші заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2020 року. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  

виконкому міської ради, відділ інформаційних технологій та захисту інформації 

виконкому міської ради, відділ із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради, відділ персоналу та організаційної роботи виконкому міської 

ради, управління комунальною власністю виконкому міської ради, головного 

спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи. 

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника 

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

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

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

 
Начальник управління економіки 
виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 

 



Додаток 1 

до Програми 
 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

Програма діяльності Пирятинської міської ради 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 28.11.2019 № 219 

3. Розробник програми Відділ економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради 

4. Співрозробник програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради, відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради, відділ управління комунальною 
власністю виконкому міської ради. 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, відділ містобудування 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради, відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради, відділ управління комунальною 
власністю виконкому міської ради.. 

6. Учасник програми  олови квартальних комітетів, мешканці ОТ  

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 

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

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього, 
у тому числі : 

 

4 549,730 тис.грн. 

9.1. коштів міської ОТ  4 549,730 тис.грн. 
 Коштів інших джерел  

Додаток 2 

до Програми 

 
Ресурсне забезпечення Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2020 рік 20 рік 20 рік 20 - 20 р.р. 20 - 20 р.р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
4 549,730     4 549,730 

кошти міської ОТ  4 549,730     4 549,730 

кошти не бюджетних 
джерел 

      



Додаток 3 до 

Програми 

 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува 

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1 Для 

виконання 

повноважень 

 

Розробка генеральних 

планів та планів 

зонування сільських 

населених пунктів 

Пирятинської міської 

ОТ  

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

 

1600,0 

 
 

 

 Виконання 

 

2 Для 

виконання 

повноважень 

 

Обмін досвідом з 

іншими ОТ  

(транспортні послуги, 

проведення семінарів-

тренінгів) 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

25,0 Виконання 

3 Для 

виконання 

повноважень 

 

Розробка технічної 

документації із 

нормативної 

грошової оцінки 

земель 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

438,4 Виконання 

4 Для 

виконання 

повноважень 

 

Розробка проєкту 

землеустрою щодо 

встановлення меж 

м.Пирятин 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

580,0 Виконання 

5 Для 

виконання 

повноважень 

 

Реконструкція та 

облаштування 

громадського 

простору 

вшанування 

захисників 

територіальної 

цілісності України в 

місті Пирятин 

(разом з ПКД) 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

1000,0 Виконання 

5 Збір 

достовірних 

даних про 

наявність і 

склад 

сільського 

населення, 

особисті 

селянські 

господарства, 

житлові 

будинки, 

земельні 

ділянки, 

худобу, 

сільськогоспо

- дарську 

техніку 

 

Оплата послуг 

головам квартальних 

комітетів за 

проведення по- 

господарського 

обліку в сільських 

населених пунктах 

 

Березень 

 

 

 

Червень 

Старости, 
голови 
сільських 
квартальни
х комітетів 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

6,0 

 

 

 

6,0 

Виконання 

6 Якісне та 

достовірне 

заповнення 

документаці

ї для 

погосподарс

Відзначення голів 

квартальних комітетів 

до Дня місцевого 

самоврядування 

Листопад  олови 
квартальни
х комітетів 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

25,0 Виконання 



ького обліку 

Обробка 

первинних 

даних  

окремо по 

кожному 

пункту і в 

цілому по 

міській раді 

Підготовка 

статистични

х звітів 

7 Членство в 

Асоціації міст 

України 

 

Сплата членських 

та організаційних 

внесків: 

ВАОМС „Асоціація 

міст України― 

10,0тис.грн. 

 

АОМС „Асоціація 

ОТ ― м.Київ 

12,0 тис.грн. 

 

Виконавча дирекція 

Асоціації міст 

Полтавщини 

7,2 тис.грн. 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

29,2 Виконання 

8 Проведення 

заходів 

щодо 

прийняття 

об’єктів у 

комунальну 

власність 

територіальн

ої громади 

міста 

Виготовлення 

технічної 

документації на 

об’єкти, що 

переходять до 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста та 

інші об’єкти 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

30,0 Виконання 

9 Для 

виконання 

повноважень 

 

Обстеження дна 

акваторії пляжів річки 

Удай 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

3,0 Виконання 

10 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 

технічних умов 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

40,0 Виконання 

11 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 

сувенірної 

продукції із 

символікою міста 

Пирятин 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

40,0 Виконання 

12 Для 

виконання 

повноважень 

 

Забезпечення 

перебування 

делегацій 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

38,0 Виконання 

13 Для виконання 

повноважень 

 

Плата за професійне 

навчання та 

підвищення 

кваліфікації 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування, 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

30,0 Виконання 



депутатів міської ради 

 

14 Утримання 

гуртожитку 

по площі 

 ероїв 

Майдану, 2 

Утримання 

гуртожитку по 

площі  ероїв 

майдану, 2, 

в тому числі: 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

193,4 Виконання 

 Оплата праці 

оператора 

котельні 

гуртожитку по 

площі  ероїв 

Майдану,2 

 

ЄСВ 22% 

 

Впродов

ж року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

Виконання 

 

 
Оплата природного 

газу гуртожитку по 

площі  ероїв 

Майдану,2 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

130,0 Виконання 

 

 Оплата 

водопостачання 

гуртожитку по 

площі  ероїв 

Майдану,2 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

2,1 Виконання 

 

 Оплата 

електроенергії  

гуртожитку по 

площі  ероїв 

Майдану,2 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

43,0 Виконання 

 

15 Утримання 

гуртожитку 

по площі 

 ероїв 

Майдану, 2 

Послуги: 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

54,4 

 

 

Виконання 

 

 В т. ч.  

охоронна,  

пожежна 

сигналізація ЦНАП 

    

8,0 

6,0 

 

 телекомунікаційні 

послуги 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

22,0 Виконання 

 

 технічне 

обслуговування 

котельні, 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

8,0 Виконання 

 

 електротехнічні 

виміри 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

1,8 Виконання 

 



 погодження 

проектної 

документації РЕС, 

Лубенське БТІ, 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

 

 

3,5 

3,5 

 

Виконання 

 

 тех.обслуговування 

складової 

газороздільної 

системи ліній 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

1,6 Виконання 

 

16 

 

Для 

виконання 

повноважень 

 

Облаштування 

вхідного тамбуру в 

гуртожиток 
 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

Кошти 

міської 

ОТ  

 

40,0 Виконання 

17 Для 

виконання 

повноважень 

 

Придбання 

автоматики для 

газових котлів в 

гуртожитку 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

10,0 Виконання 

18 Для 

виконання 

повноважень 

 

Утримання 

громадської 

вбиральні по вул. 

Соборна 23А, 

в тому числі: 

оплата 

водопостачання 

громадської 

вбиральні по 

вул.Соборна, 23А 

оплата 

електроенергії 

громадської 

вбиральні по вул. 

Соборна 23А 

 

Впродовж 

року 

 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

14,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

Виконання 

19 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 3-х 
проєктів 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

для зміни її 

цільового 

призначення 

(під нове 

кладовище) 

 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

22,0 Виконання 

20 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 

проєкту землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки 

для товарного 

сільськогосподарсько

го виробництва 

(під нове 

кладовище) 
 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

7,0 Виконання 



21 Для 

виконання 

повноважень 

 

Розроблення 2-х 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земельної ділянки  

 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

14,0 Виконання 

22 Для 

виконання 

повноважень 

 

Проведення 

аудиту земель на 

території 

Пирятинської 

міської ради 

 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

100,0 Виконання 

23 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 

проєкту землеустрою 

щодо інвентаризації 

земельної ділянки 

(під нове кладовище) 

 

Квітень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

21,0 Виконання 

24 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

Пирятинської 

міської ради 

 

Липень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

60,0 Виконання 

25 Для 

виконання 

повноважень 

 

Розроблення 

проєктів 

землеустрою на 

земельні ділянки 

комунальної 

власності 

 

Липень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

54,6 Виконання 

26 Для 

виконання 

повноважень 

 

Виготовлення  

проєкту землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки 

за адресою: 

м.Пирятин, 

вул.Європейська, 

171 А 

Липень Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

7,0 Виконання 

27 Для виконання 

повноважень 

 

Оплата послуг з 

розробки емблеми 

власного стилю 

Пирятинської 

громади 

Серпень

-

 рудень 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

41,73 Виконання 

28 Для виконання 

повноважень 

 

Інша оплата послуг Вересень-

грудень 

Виконком 

міської 

ради 

 

Кошти 

міської 

ОТ  

 

20,0 Виконання 

 ВСЬОГО     4 549,730  

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Програми 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська міська рада  

Полтавська область, Пирятинський район 

Код програмної класифікації видатків _0210150, 0210180, 0217680, 0217350, 0217130, 0216030, 0217330, 

0217340, 0217461 

 

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

 

 
р
у
д
ен
ь 

2020 

Рішення  

75-ї сесії 

міської 

ради від  

24.09.2020 

року 

№ 417 

 

4 549,730 
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Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 

 
Секретар міської ради Т. . Чайка 
 

24 вересня 2020 року 


