ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання

24 листопада 2021 року

№ 815

Про внесення змін до Плану
соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної
громади на 2021 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, рішення восьмої сесії міської ради восьмого скликання від 31 березня
2020 року № 221 „Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік“ (із
змінами), 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 рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 31 березня 2020 року № 221 „Про затвердження Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади
на 2021 рік“ шляхом доповнення таблиці 13 розділу 3 „Основні завдання та
механізми реалізації Плану“ Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік, заходами, що
додаються.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення дев’ятнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
від 24 листопада 2021 року № 815
Зміни до Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади
на 2021 рік
Доповнити таблицю 13 „Перелік завдань і заходів Плану“ розділу 3 „Основні завдання та механізми реалізації
Плану“ заходами:
Назва завдання

Відповідальний
виконавець

Заходи програми/
проєкту/плану дій

Орієнтовна
вартість,
тис. грн.

Джерела фінансування
Бюджет МТГ

Перспектива
виконання
доходної
частини
за 2021 рік

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

МТ

Кошти
інших
джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

Перерозподіл Перевиконання
вільного
доходної
залишку на
частини
01.01.2021
за 2021 рік

Стратегічна ціль В - СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
Завдання В.2.4. Дбайливе використання та збереження екоресурсів.
Програма розвитку
та підтримки КП
„Пирятин-Агроліс“

КП „Агроліс“

Оплата праці з нарахуваннями 3
осіб, придбання матеріалів,
обладнання та інвентаря

113,0

0,0

0,0

113,0

Стратегічна ціль С - СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ
Оперативна ціль С.1 - Удосконалення системи комунікації в громаді та підвищення рівня взаємної довіри.
Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем
Програми
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді
Пирятинської
міської
територіальної
громади на 20212025 роки „Юні
патріоти
Пирятинщини“

відділ освіти,
молоді та
спорту
Пирятинської
міської ради
(Шерзой Н.Г.)
та Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.).

1) Формувати національно
свідому, активну, всебічно
розвинену, патріотично
налаштовану
українськумолодь;
2)підвищити статус
національно-патріотичного
виховання в українському
суспільстві загалом та системі
освіти зокрема;
зміцнювати й розвивати
виховні функції закладів освіти,
3)розширити склад суб’єктів
національно-патріотичного
виховання, посилити
координацію їхніх зусиль;
4)ефективніше
використовувати національні
традиції, сучасний світовий та
вітчизняний педагогічний
досвід та дослідження
психолого-педагогічної науки у
сфері національнопатріотичного виховання;
5)сприяти розвитку дитячих і
молодіжних громадських
організацій як центрів
становлення патріотів України.

0,0

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.
Програми
„Підтримка
управління
Державної
казначейської
служби України у
Пирятинському
районі Полтавської
області“

Управління
Державної
казначейської
служби
України у
Пирятинсько
му районі
Полтавської
області
(Щербина
А.О.)

Програми
підтримки

Лубенську
районну раду

1)На виконання вимог припису
Пирятинського РС ГУ ДСНС
України у Полтавській області
від 05.03.2021 №7 усунути
порушення вимог
законодавства у сфері
техногенної та пожежної
безпеки, а саме, здійснити
вогнезахисне оброблення
дерев’яних конструкцій
горішніх приміщень
адміністративної будівлі за
адресою: вул.Соборна, 41,
м.Пирятин Полтавської області;
2)для забезпечення
підтримання приміщення
управління Казначейства в
належному стані замінити
радіатори опалення, що вийшли
з ладу за опалювальний період
2020-2021 рр.;
3) для покращення матеріальнотехнічної бази управління
Казначейства та створення
належних умов праці для
спеціалістів управління з метою
якісного та оперативного
обслуговування місцевих
бюджетів необхідно замінити
кондиціонер, що вийшов з ладу
та не підлягає ремонту.
1. Підготовка спільних проектів
для участі у різних грантах,

48,0

0,0

0,0

48,0

0,0

0,0

0,0

0,0

390,7

0,0

0,0

390,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Лубенської
районної ради на
2021 рік

(Качаненко
Т.П

Секретар ради

конкурсних програмах та інших
заходах. 2. Навчання та
підвищення кваліфікації
посадових осіб органів
місцевого самоврядування,
голів постійних комісій
місцевих рад, представників
депутатського корпусу.
3. Забезпечення діяльності та
виконання наданих
законодавством повноважень,
здійснення поточних витрат на
виконання повноважень
районної ради, а саме: оплата
праці, нарахування, оплата
послуг (крім комунальних),
оплата комунальних послуг та
енергоносіїв, предмети,
матеріали , обладнання та
інвентар.

Сергій ПАЗЮК

