
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 38 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Партисипативна демократія в 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 висновки постійних комісій, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про                                                                                

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 0 грн 00 коп. на виконання заходів Програми „Партисипативна 

демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік, що додається. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 



Додаток  

до рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 38 

 

Інформація про виконання Програми 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 
 

1. КВКВ_____  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: Центр надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської ради 

Затверджена рішенням 65 сесії Пирятинської міської ради 7 скликання від 20.01.2020 року № 51 

Напрями діяльності та заходи Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік 
 

№ 

 

Захід 

 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Інформація про  невиконання заходів 
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1.  Забезпечення 

участі громадян 

у стратегічному 

плануванні 

                 

 Розробка 

Стратегії 

розвитку 

Пирятинської 

ОТГ на 2021-

2024 роки 

               З метою поступального та 

сталого економічного 

розвитку громади, 

забезпечення рівного доступу 

до послуг, високої якості 

життя, комфортних і 

безпечних умов проживання 

мешканців громади, 

 



враховуючи висновки та 

рекомендації постійних 

комісій, міська рада  

затверджено Стратегію 

розвитку Пирятинської міської 

територіальної громади на 

2021 – 2025 роки (рішення 

третьої сесії міської ради 

восьмого скликання від 

23.12.2020 № 103) 

 Проведення 

засідань 

робочої групи 

з розробки 

Моніторингу 

реалізації 

заходів 

Стратегії 

розвитку ОТГ 

на 2021-2024 

роки  

 

               Прийнято розпорядження 

міського голови від 30.12.2020 

№ 284 „ Про розроблення 

проєкту Плану  

соціально-економічного 

розвитку 

Пирятинської міської  

територіальної громади на 

2021 рік“, яким визначено  

відповідальним  розробником  

проєкту  Плану    

управління економіки 

виконкому міської ради 

(Солдатова І.В.). 

 Управління   економіки   

виконкому   міської    ради  

збирає  пропозицій до нього, 

координує роботу виконавців з 

підготовки інформації до 

аналітичної частину Плану  

щодо розвитку  основних  

галузей економіки, соціально-

культурної сфери, бюджету та 

фінансів за 2020 рік із 

зазначенням проблемних 

питань, вирішення яких 

планується у 2021 році. 

 

2 Забезпечення 

участі 

громадян у 

відкритому 

бюджетуванні 

                 

 Проведення 2 2 2   2 2 2   0 0 0   Проведено навчання з  



тематичних 

навчань з 

проектного 

менеджменту: 

для 

працівників 

закладів 

освіти; 

для 

працівників 

комунальних 

підприємств; 

для депутатів 

міської ради та 

активних 

мешканців 

ОТГ 

проектного менеджмент з 

працівниками закладів освіти 

3 Моніторинг 

надання 

адміністративн

их послуг: 

анкетування, 

опитування на 

веб-сайті 

міської ради 

2000 2000 2000   2000 2000 2000   0 0 0   За допомогою Google карт 

„Розкажи нам про свої 

враження від візиту до ЦНАП“ 

отримано 54 відгуки. На сайті 

міської ради проведено 

дослідження (анкетування) 

щодо обслуговування в Центрі 

надання адміністративних 

послуг Пирятинської міської 

ОТГ.  

У ЦНАП запроваджена 

паперова анкета відгуків (128 

анкет заповнено),  є Книга 

відгуків і пропозицій для 

відвідувачів. 

 

 Розширення 

переліку 

адміністративн

их послуг 

               Послуги затверджені за 

життєвими ситуаціями 

(рішення виконкому від 

02.10.2019 № 347); 

Внесено зміни рішеннями  

від 09.01.2020 № 02, від 

12.02.2020 № 29, від 

27.05.2020 № 125, від 

11.06.2020 № 150, від 

26.08.2020 № 236,  

від 23.09.2020 № 263, від 

 



21.12.2020 № 363. 

 Кількісний перелік протягом 

2020 року доповнено на 48 

послуг. 

 Підвищення 

кваліфікації 

адміністраторі

в ЦНАПу та 

державних 

реєстраторів 

               138 навчань проведено з 

адміністраторами ЦНАП за 

напрямками роботи. 

Адміністратори взяли участь в 

28 онлайн-вебінарах Офісу 

реформ адмінпослуг, 

Мінцифри, 

Асоціації міст України, 

Всеукраїнської асоціація 

центрів надання 

адміністративних послуг, 

Програми „U-LEAD з 

Європою“, 

Асоціації ОТГ, 

ЦНАП Кременчука; 

брали участь у відео-

обговореннях з 

представниками Уряду та 

Парламенту щодо надання 

адмінпослуг в умовах 

карантину;   

успішно завершили серію 

вебінарів з етичних, 

інноваційних та інклюзивних 

політик і практик на 

місцевому рівні в Україні; 

пройшли навчання і 

тестування запровадження 

комплексної послуги 

„єМалятко“ та взяли участь в 

 онлайн-семінарах для 

посадових осіб місцевого 

самоврядування Полтавської 

області: „Базові принципи 

комунікації для ОТГ“. 

Керівник ЦНАП взяла участь у 

круглому столі „Фінансова 

спроможність ЦНАП та 

розміри адміністративного 

 



збору за надання 

адміністративних послуг“; 

брала участь в засіданнях 

робочих груп Верховної Ради 

щодо напрацювань 

законопроектів 2679 та 4380 а 

також проводила онлайн 

навчання для працівників 

ЦНАП в рамках онлайн-

вебінарів Мінцифри. 

Коваль Л.П. та Бердій З.О. 

завершили навчання в 

Київському національному 

університеті ім.Т.Шевченка за 

спеціальністю „Публічне 

управління і адміністрування“, 

отримали кваліфікацію: 

Державний експерт; радник 

(органи місцевого 

самоврядування). 

Зубенко Ю.О. пройшла 

онлайн-курс за 

короткостроковою програмою 

„Державна політика та 

нормативне регулювання у 

сфері надання 

адміністративних послуг“ для 

працівників центрів надання 

адміністративних послуг, 

передбачені планом-графіком 

підвищення кваліфікації 

посадових осіб органів 

місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад на 2020 

рік у Полтавському обласному 

центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій. 

Працівники ЦНАП, відділу 



державної реєстрації  та ВРМ 

взяли участь в онлайн-

конференції „Як працювати з 

інформуванням та залученням 

населення до створення та 

роботи ЦНАП?“ у рамках 

Програми „U-LEAD з 

Європою“. 

 Впровадження 

електронних 

послуг через 

ел.сервіс 

„Кабінет 

мешканця“ 

               Ряд  послуг можна замовити 

через електронну пошту 

ЦНАП. 

Обговорюються шляхи 

створення „Кабінету 

мешканця“. 

Надаються консультації щодо 

отримання послуг населенням 

через електронні сервіси, 

зокрема на порталі „Дія“. 

 

 Впровадження 

електронних 

послуг через 

ел.сервіс „Е-

малятко“ 

               Підписано „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“. 

Адміністратори ЦНАП 

пройшли навчання і 

тестування щодо 

запровадження комплексної 

послуги „єМалятко“, отримали 

доступи для надання послуги. 

Послуга буде надаватися після 

підключення Пирятинського 

РАЦС. 

 

 Забезпечення 

систематичног

о оновлення та 

наповнення 

постійних 

               Забезпечення систематичного 

оновлення та наповнення 

постійних тематичних рубрик 

на сайті міської ради та 

Facebook „ЦНАП інформує“, 

 



тематичних 

рубрик на 

сайті міської 

ради та 

Facebook 

„ЦНАП 

інформує“, 

„До уваги 

бізнесу“ 

„До уваги бізнесу“ 

 Вивчення 

досвіду 

іноземних 

громад-

партнерів  

(Польща, 

Латвія, 

Болгарія, 

Білорусь) та 

успішних 

громад 

України 

               Про роботу ЦНАП інформація 

надається під час зустрічей 

офіційних делегацій, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, 

громадськості. 

На нарадах у ЦНАП вивчався 

досвід роботи з мешканцями 

Швеції, Польщі, міст 

Кременчука, Івано-

Франківська, Києва.  

 

 Обмін 

досвідом з 

колегами-

партнерами та 

представникам

и громад 

України, 

іноземними 

партнерами   

               Інформація про ЦНАП 

надається під час презентацій 

Пирятинської ОТГ, зустрічі 

делегацій. Прийнято 

представників 5 громад, 

Торгово-промислової палати 

 

 Соціальна 

реклама 

стосовно: 

 1) 

популяризації 

діяльності 

виконавчого 

комітету 

міської ради та 

її виконавчих 

органів, 

зокрема 

ЦНАПу, 

10000 10000 10000   10000 10000 10000   0 0 0   Замовлено сіті-лайт та 

рекламні проспекти. 

 Виготовлено 1100 візитівок 

для ЦНАП. 

Замовлені бейджі для 

адміністраторів та працівників 

відділу державної реєстрації. 

Були оформлені місця для 

голосування „Громадського 

бюджету“ області та ОТГ“. 

Куточок для соціологічних 

опитувань. 

З початку карантину в ЦНАП 

 



комунальних 

закладів;                     

2) підвищення 

почуття 

відповідальнос

ті жителів ОТГ 

впроваджено гарячу телефону 

лінію за телефоном 

мобільного оператора. 

Прийнято 20 заяв на послугу 

„Про призначення допомоги 

на дітей фізичним особам ― 

підприємцям, 

які обрали спрощену систему 

оподаткування і належать до 

першої та другої групи 

платників єдиного податку“ 

 Реалізація 

проекту MLS 

roup „Громада 

спільних дій“ 

щодо 

дослідження 

громадської 

думки  та 

супровідний 

консалтинг з 

метою 

формування 

практик парти

сипативного 

управління та 

ефективного 

керівництва на 

основі даних у 

відібраних 

громадах  

196500 

 

 

 

3500 

196500 

 

 

 

3500 

196500 

 

 

 

3500 

  196500 

 

 

 

3500 

196500 

 

 

 

3500 

196500 

 

 

 

3500 

  0 0 0   Проведено  у січні-лютому 

першу хвилю опитуваня, а у 

червні – другу хвилю, у жовтні 

– третю хвилю опитування  

(опитано 374 респонденти 

кожного разу) 

 

 

 Розробка 

Етичного 

кодексу для 

депутатів 

міської ради в 

рамках 

реалізації  

проєкту  Ради 

Європи  

„Прозорість 

етичного та 

інклюзивного 

               Розроблений та затверджений 

Етичний кодекс для депутатів 

міської ради, тривало  на 

вебсайті міської ради 

опитування щодо громадської 

думки 

 



процесу 

прийняття 

рішень у 

м.Пирятин“. 

  Продовження 

роботи щодо 

партнерства з 

м. Лєжайськ 

(Польща), м. 

Єлєна 

(Болгарія), 

м. Єкабпілс 

(Латвія) та 

м. Щучино 

(Білорусь) 

               Вітали наших партнерів, 

друзів -  зі святами. Також 

громаду Щучинського району 

із національним святом – Днем 

незалежності Білорусі! 

 

 Вивчення 

досвіду 

іноземних 

громадпартнер

ів 

(Польща, 

Латвія, 

Болгарія, 

Білорусь) 

та успішних 

громад 

України 

               На запрошення голови 

Щучинського районного 

виконавчого комітету Олексія 

Садовського делегація 

Пирятинської міської ради на 

чолі з міським головою 

Олексієм Рябоконем побувала 

з офіційним візитом в м. 

Щучин Гродненської області 

(Білорусь). Основною метою 

візиту керівництва міської 

ради було підписання 

Протоколу намірів про 

співпрацю між Пирятинською 

міською радою та 

Щучинським районним 

виконавчим комітетом для 

встановлення і розширення 

партнерських відносин у сфері 

економіки і бізнесу, освіти і 

культури, охорони здоров’я, 

спорту і туризму, а також 

енергозбереження, охорони 

навколишнього середовища. 

 

 Обмін 

досвідом з 

колегамипартн

ерами та 

               Відбулися ряд зустрічей з 

обміну досвідом. Пирятинська 

ОТГ зустрічала колег із 

Березанської міської ради 

 



представникам

и 

громад 

України, 

іноземними 

партнерами  

 

 

(Київська обл.)  та 

Дніпрорудської міської ради 

(Запорізька обл.) Наші 

спеціалісти  відвідали  

Шишацьку   селищну     ОТГ   

(Шикеринець І.С., Безушко 

Л.С., Кеда С.Ю., Стадник Є.В., 

Колос А.В.) та Березанську 

міську раду (Рябоконь О.П., 

Божко А.М., Педяш Р.О., Рвач 

Н.О.,  Ящик І.А.). 

 Проведення  

тематичних 

навчань та 

семінарів  з 

антикорупційн

ого 

законодавства 

в  рамках 

реалізації 

проєкту 

„Децентраліза

ція приносить 

прозорість та 

ефективність в 

медицині та 

освіті 

(ДІЄМО)”, 

який 

Реалізується 

Глобал 

Ком’юнітіз 

               Розроблено посібник „Бюджет 

для громадян 2020 рік“   

 

 Активізація 

роботи 

Молодіжної 

ради 

                Створено Молодіжну раду 

при виконкомі міської ради , 

проведено оцінку потреб 

молоді, стали партнерами 

проєкту „Пакт за ради 

молоді:співпраця та нові 

перспективи“.  

 

 Всього 251000 251000 251000   251000 251000 251000   0 0 0     

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


