ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання

24 грудня 2021 року

№ 882

Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної
комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік

бази

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення 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 02.12.2021 № 423, висновки та рекомендації постійних комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік (далі – Програма), що
додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
24 грудня 2021 року № 882

ПРОГРАМА
покращення матеріальнотехнічної бази
комунального підприємства
„Каштан“ на 2022 рік

м. Пирятин

1.Загальні положення
Програма покращення матеріально-технічної бази комунального
підприємства „Каштан“ розроблена на виконання статті 91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне підприємство
потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме більш
ефективному використанню майна громади, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, створенню нормальних умов праці персоналу.
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Для покращення благоустрою та створення комфортного середовища для
проживання необхідно забезпечити утримання в належному санітарному стані
території населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади та
утримання доріг.
Загальною проблемою населених пунктів громади є наявність стихійних
сміттєзвалищ, кількість яких значно зростає весною та в осінній період, що
викликає забруднення навколишнього природного середовища відходами,
погіршення епідеміологічного благополуччя населення. Комунальники
постійно вивозять з центральних вулиць, кладовищ, а також з несанкціонованих
звалищ тони сміття.
Завданням підприємства є також обслуговування доріг та вулиць
комунальної власності, очищення від снігових заметів, розкопування траншей
для відводу води, загортання ям. Дані роботи виконує екскаватор, який
знаходиться в зношеному стані та потребує постійних ремонтів, в тому числі
капітальних.
Придбання нової техніки дозволить комунальному підприємству
надавати більш якісні послуги по вивезенню твердих побутових відходів та
проведенню санітарної очистки місць загального користування , що
забезпечить зменшення стихійних сміттєзвалищ та покращить благоустрій
територій. Наявність нового екскаватора надасть можливості розвивати інші
види
діяльності,
виконувати
навантажувальнорозвантажувальні роботи, землерийні роботи,водовідведення.
3.Мета Програми
Метою Програми є:
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, розширення переліку
послуг;
своєчасна санітарна очистка населених пунктів Пирятинської міської
територіальної громади;
утримання в безпечному стані вулично-дорожньої мережі міста,
своєчасне усунення пошкоджень, наслідків стихій, надзвичайних ситуацій,
зниження аварійності на дорогах ;
економія коштів на проведення позапланових поточних ремонтів;
забезпечення ефективної роботи підприємства.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування
Програма передбачає :
- придбання екскаватора , що дасть можливість надавати якісні послуги з
санітарної очистки населених пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі
міста, підвищить безпеку дорожнього руху, зменшить аварійність доріг.
Придбання техніки буде здійснене шляхом проведення тендерних
процедур та підписання договору поставки з переможцем.
Фінансування заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних
призначень на її виконання, передбачених в бюджеті міської територіальної
громади на 2022 рік.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми 1 350,0 тис. грн., у тому числі
кошти бюджету територіальної громади - 750,0 тис. грн., кошти обласного
бюджету - 600,0 тис. грн.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма буде реалізовуватись протягом 2022 року.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконанням заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконкому за напрямком Котенка О.А. та постійну комісію
з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Начальник управління економіки
та агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
3. Розробник програми
4. Співрозробник програми
5. Відповідальний виконавець програми
6. Учасник програми
7. Термін реалізації програми
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 тис. грн., у тому числі:
9.1. коштів бюджету міської територіальної громади

1.
2.

кошти обласного бюджету

Комунальне підприємство „Каштан“
Розпорядження міського голови від 02.12.2021
№ 281
Комунальне підприємство „Каштан“
Комунальне підприємство „Каштан“
КП „Каштан“
Протягом 2022 року
2022 рік
Бюджет міської територіальної громади
1 350,0

750,0
600,0

Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),
у тому числі:
кошти бюджету міської
територіальної громади
кошти обласного бюджету
кошти не бюджетних джерел

Етапи виконання програми
2022 рік
1 350,0

20 рік

20 рік

Усього витрат на
виконання програми,
тис. грн.
1 350,0

750,0

750,0

600,0

600,0

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)

1

Перелік заходів
Програми

Строк
викона
ння
заходу

Відповіда
льний
виконавец
ь заходу
програми

Джерела
фінансува
ння

Придбання
екскаваторанавантажувача
БАМ-2014 на базі
трактора МТЗ-82.1
(або еквівалент)

2022
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

Покращен
ня
надання
послуг

ВСЬОГО

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
тис.
гривень, у
тому
числі:
1 350,00
у т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіал
ьної
громади750,0
кошти
обласного
бюджету 600,0
1 350,0

Очікуваний
результат

Покращення
утримання вуличнодорожньої мережі
міста, зниження

аварійності на
дорогах

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0216030,0217330, 0216090
Річний обсяг
фінансування
Програми

2022

Рішення
23-ї сесії
міської
ради від
24 грудня
2021 року
№ 882

1 350,0

Начальник управління економіки
та агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

Всього, тис. грн

Січень

Правова
підстава

1 350,0

Рік

В тому числі по місяцях, тис. грн

