ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання

24 грудня 2021 року

№ 890

Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства
„Пирятин-агроліс“ на 2022 рік
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
„Пирятин-агроліс“ від 08.12.2021 № 4, висновки та рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку та підтримки Комунального
підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на
Комунальне підприємство „Пирятин-агроліс“ (Коверда В.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
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 № 890

м.Пирятин

1. Вступ
Пріоритетна увага до охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку
України, її регіонів та кожного населеного пункту.
Впорядкування та належне обслуговування полезахисних лісосмуг,
лісових насаджень, здійснення комплексу заходів з охорони, захисту,
раціонального використання та розширеного їх відтворення є однією з цілей
стратегічного розвитку громади.
Саме тому на території Пирятинської міської територіальної громади
здійснюється політика, щодо утримання та збереження полезахисних лісових
смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, проведення
комплексу заходів з метою забезпечення виконання їх функцій, тобто - комплекс
заходів щодо організації охорони і захисту насаджень від пожеж, незаконних
рубок, пошкоджень, ослаблення, захисту від шкідників і хвороб та іншого
шкідливого впливу.
Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинагроліс“ на 2022 рік (далі – Програма) розроблена з однією метою – забезпечення
схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на
обслуговуванні підприємства.
У комунальній власності міської територіальної громади перебуває значна
кількість полезахисних лісосмуг та лісових насаджень, які потребують
утримання у належному стані, їх санітарне очищення також збереження об’єктів
загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів
і об’єктів.
Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинагроліс“ на 2022 рік розроблена відповідно до вимог Закону України „Про
охорону навколишнього природного середовища“, постанови Кабінету Міністрів
України „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів“, постанови Кабінету Міністрів України „Про
затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг,
розташованих на землях сільськогосподарського призначення“, методичних
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання на виконання ст. 91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні
підвідомчої території ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних
коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ,
організацій та населення.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На території Пирятинської міської територіальної громади створено
комунальне підприємство „Пирятин-агроліс“, засновником та власником якого є
Пирятинська міська рада, для виконання робіт (надання послуг) з метою

належного впорядкування та утримання полезахисних лісосмуг та лісових
насаджень, закріплених за підприємством :
- лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення
зелених насаджень на прибудинкових територіях;
- виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених
насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх
видалення;
-надання платних послуг, пов’язаних з озелененням територій, інтер’єрів
тощо;
-здійснення комерційної, торгівельної, торгівельно-закупівельної,
постачально-збутової діяльності, оптової і роздрібної реалізації продукції
власного і невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. через
мережу власних та орендованих магазинів, об’єктів торгівлі, складів, баз тощо;
-оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини та відходів
деревини, побічних продуктів лісівництва;
-ініціювання перед міською радою питань, щодо залучення коштів
підприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, для
озеленення території міської ради;
-організація місць відпочинку для населення.
Враховуючи нагальність функціонування новоствореного підприємства,
забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення фінансовобюджетної дисципліни, для забезпечення єдиних засад формування собівартості
продукції (робіт, послуг), планування і обліку витрат, необхідно розробити та
затвердити калькуляції щодо вартості послуг, робіт, які повністю забезпечать
відшкодування витрат на їх надання.
Враховуючи статтю 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, щодо спільного фінансування комунальних підприємств, що
стосуються спільних інтересів територіальних громад, статті 30, 40 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні“ до власних повноважень
міських рад належить управління об’єктами житлово-комунального
господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх
належного управління, необхідного рівня та якості послуг населенню, а також
враховуючи статтю 77 БКУ в частині першочергового порядку врахування
потреб в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, для
забезпечення стабільної діяльності підприємства, необхідно передбачити кошти
на оплату праці працівників, забезпечити підприємство паливно-мастильними
матеріалами та інші видатки з бюджету Пирятинської міської територіальної
громади.
Програма розроблена на виконання основних вимог законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, „Про благоустрій населених пунктів“, „Про
охорону навколишнього природного середовища“, „Про відходи“.

3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення ефективного використання та збереження
полезахисних лісосмуг, лісових насаджень, які знаходяться на території
Пирятинської міської територіальної громади, забезпечення комунальних
установ громади твердим паливом (дровами), виконання статутних завдань
комунального підприємства „Пирятин-агроліс“, визначення й реалізація
комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної, стабільної
роботи комунального підприємства, здійснення своєчасної виплати заробітної
плати працівникам підприємства, своєчасна оплата за нарахованими
податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи
фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших
складових витрат підприємств, запобігання банкрутства підприємства.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання
Програма враховує завдання, які визначені в Плані соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік
та в інших законодавчих і нормативних актах з питань охорони навколишнього
природного середовища і визначає основні цілі й заходи забезпечення
екологічної безпеки, з охорони, захисту, раціонального використання та
розширеного відтворення полезахисних лісосмуг та лісових насаджень.
Джерело фінансування Програми – бюджет Пирятинської міської
територіальної громади.
Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади, та інших джерел фінансування.
Орієнтовний обсяг фінансування – 424,6 тис. грн.
Виконання Програми буде здійснюватися протягом 2022 року.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Виконавцем робіт з процедури утримання та збереження полезахисних
лісових смуг є Комунальне підприємство „Пирятин –агроліс“.
Виконання заходів Програми передбачають реалізацію наступних завдань:
1) оплата заробітної плати працівникам підприємства;
2) придбання паливно-мастильних матеріалів;
3) покращення стану полезахисних лісосмуг та лісових насаджень;
4) оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини та відходів
деревини, побічних продуктів лісництва.
5) забезпечення належного санітарного стану полезахисних лісосмуг та
лісових насаджень на території Пирятинської міської територіальної громади
тощо.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконанням заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Пирятин-агроліс“ (Коверда В.В.).

Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, житловокомунального господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг
(Хоменко О.В.).

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“
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, у тому числі:
9.1 коштів бюджету міської ТГ
1.
2.

Пирятинська міська рада
розпорядження міського голови від
30.11.2021 № 279
КП „Пирятин-агроліс“
КП „Пирятин-агроліс“
працівники КП „Пирятин-агроліс“
січень – грудень 2022 року
2022 рік
бюджет міської ТГ
424 600,00

424 600,00

9.2 Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“
на 2022 рік
Обсяг коштів, які
Етапи виконання програми
Усього витрат на
пропонується залучити на
виконання
2022
рік
20
рік
20
рік
виконання програми
програми, тис.
грн.
Обсяг ресурсів, усього (тис.
424,6
грн.), у тому числі:
424,6
кошти бюджету міської ТГ
424,6
424,6
кошти не бюджетних джерел

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“
на 2022 рік
№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строк
виконан
ня
заходу

Виконання
цілей згідно
зі статутом

Оплата
праці

2022

ЄСВ 22%

2022

Придбання
матеріалів,
обладнання

2022

1

Виконання
цілей згідно
зі статутом
3 Виконання
цілей згідно
зі статутом
2

Всього

Відповідальний
виконавець
заходу
Програми

Джерела
фінансу
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис.грн.,у т. ч.:

Очікуваний
результат

КП „Пирятин- бюджет
агроліс“
міської
ТГ

183,6

Оплата
праці 3
чол.

КП „Пирятин- бюджет
агроліс“
міської
ТГ
КП „Пирятин- бюджет
агроліс“
міської
ТГ

41,0

Оплата
праці 3
чол.
Придбання
ПММ,
предметів,
матеріалів,
тощо

200,0

424,6

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Полтавська область, Лубенський район
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0217150, 0217670

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Грудень

Листопад

Червень
37,4

Жовтень

Травень
37,4

Вересень

Квітень
37,4

Серпень

Березень
37,4

Липень

Лютий

424,6

37,4

Рішення
23-ї сесії
міської ради
від 24
2022
грудня
2021 року
№ 890

Всього,
тис.грн

Січень

Правова
підстава

В тому числі по місяцях, тис.грн

237,6

Рік

Річний
обсяг
фінансуван
ня
Програми

