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Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України“, з метою реалізації заходів
Стратегії розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 23 грудня 2020 року № 103, забезпечення сталого економічного та
соціально-культурного розвитку громади, враховуючи Протокол № 1 робочої
групи з розгляду зауважень та пропозицій від громадськості, отриманих в ході
громадських слухань проведених в дистанційній формі з питання „Про розгляд
проєкту Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік“ від 13 грудня 2021 року, висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської
міської територіальної громади на 2022 рік (далі – План), що додається.
2. Виконкому міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених
Планом.
3. Відповідальність за виконання заходів Плану покласти на заступників
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, контроль за
виконанням рішення – на голів постійних комісій міської ради.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ
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ВСТУП
План
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
територіальної громади на 2022 рік (далі – План) розроблено виконавчим
комітетом Пирятинської міської ради за участі депутатського корпусу міської
ради, представників громадськості та бізнесу.
Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є Закони України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, „Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про
стимулювання розвитку регіонів“, „Про засади державної регіональної
політики“, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від
30.03.2016 року №75 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.
План спрямовано на досягнення стратегічних цілей:
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від від 5 серпня 2020 р. №
695;
Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, затвердженої
рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29
грудня 2020 року № 27;
Стратегії розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 20212025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 103.
Метою Плану є забезпечення динамічного, збалансованого розвитку
народно-господарського комплексу громади, шляхом:
підтримки економічного розвитку громади,
створення комфортних умов на території громади,
створення свідомої та активної громади з високою якістю життя.
Структура Плану сформована на підставі Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку територіальних громад, затверджених наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30.03.16 року № 75, і складається з розділів:
1. Аналітична частина.
2. Цілі та пріоритети розвитку.
3. Основні завдання та механізми реалізації.
4. Моніторинг та оцінка результативності.
Розділ1. „Аналітична частина“ містить інформацію про стан розвитку
основних галузей економіки і соціально-культурної сфери громади, бюджетні та
фінансові характеристики, включаючи прогноз бюджету на 2022 рік,
характеристику наявних проблем та SWOT-аналіз.
Базовою основою Розділу 2. „Цілі та пріоритети розвитку“ є стратегічні
цілі, визначені Стратегією розвитку Пирятинської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки.
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До Розділу 3. „Основні завдання та механізми реалізації“ включено перелік
завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених у розділі 2. В
окремих таблицях наведені переліки місцевих (регіональних) програм та
розвиткових проєктів.
Розділ 4. „Моніторинг та оцінка результативності“ складається з
індикаторів оцінки результативності виконання завдань і заходів Плану, та
містить показники соціально-економічного розвитку Пирятинської МТГ.
Реалізація заходів Плану здійснюватиметься переважно програмноцільовим способом, будуть реалізовуватися 35 місцевих (регіональних) програм
та 20 локальних планів дій.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для вирішення
нагальних проблем громади у 2022 році, за оцінками, становить 128,6 млн. грн.,
для реалізації розвиткових проєктів – 153,1 млн. грн. Основними джерелами
фінансування Плану є кошти державного, обласного бюджетів та бюджету МТГ,
кошти місцевих суб’єктів господарювання та населення. Один проєкт
реалізовуватиметься за кошти міжнародної технічної допомоги.
Прогнозований обсяг бюджетних надходжень у 2022 році становить
317,6 млн.грн, з них надходжень від платників податків – 216,2 млн.грн,
субвенції з інших бюджетів бюджету МТГ – 94,6 млн.грн.
З метою залучення додаткових коштів для реалізації заходів Плану
продовжиться співпраця з грантовими програмами і проєктами вітчизняних та
іноземних фондів.
Обсяги фінансування заходів наведені, виходячи з оціночних
характеристик на час розроблення Плану і, у разі необхідності, можуть
уточнюватись та доповнюватись.
Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії
Пирятинської міської ради за пропозиціями виконавчого комітету.
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Перелік скорочень
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ПП
ПММ
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СЮТ
ТОВ
ФАП
ФГ
ФОП
ЦНАП
ЦДЮТ

- амбулаторія загальної практики сімейної медиціни
- автозаправочна станція
- агропромисловий комплекс
- акціонерне товариство
- благодійна організація
- державне підприємство
- заклад дошкільної освіти
- дитячо-юнацька спортивна школа
- дитячо-юнацька футбольна ліга
- загальноосвітня школа
- комунальне підприємство
- малі та середні підприємства
- міська територіальна громада
- міжмуніципальне співробітництво
- населені пункти
- національний природний парк
- Національна служба здоровʼя України
- острів
- особисте селянське господарство
- публічне акціонерне товариство
- приватне підприємство
- паливно-мастильні матеріали
- субʼєкт господарської діяльності
- станція юних техників
- товариство з обмеженою відповідальністю
- фельдшерсько-акушерський пункт
- фермерське господарство
- фізична особа-підприємець
- центр надання адміністративних послуг
- центр дитячо-юнацької творчості

7

1. Аналітична частина.
1.1. Географічне розташування та ресурсна база.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020р.
№ 721-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій
територіальних громад Полтавської області” до Пирятинської територіальної
громади ввійшли територіальні громади:
Назва
Код
Назва населеного
територіа населеного
пункту льної
пункту адміністративного
громади адміністратив
центру
ного центру
територіальної
територіально
громади
ї громади
згідно з
КОАТУУ
Пирятинс 5323810100 м. Пирятин
ька

Назви територіальних
Назва району чи
громад (населених
міста обласного
пунктів), території яких значення, до якого
входять до складу
входить
території територіальної адміністративний
громади
центр
територіальної
громади
Пирятинська, Березово- Пирятинський
рудська, Білоцерківська, район
Великокручанська, Вікторійська, Грабарівська,
Давидівська, Дейманівська, Каплинцівська,
Куріньківська (Чорнухинський район), Малютинська, Олександрівська, Сасинівська,Смотриківська, Теплівська,
Харківецька
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Загальна площа території Пирятинської міської громади становить
923,103 кв.км, у тому числі площа міста Пирятин – 11,88 кв.км, площа сільських
населених пунктів, які входять до міської ради – 81,25 кв.км.
Таблиця 1. Структура земель
Категорія земель:
Землі сільськогосподарського призначення,
у т.ч.: рілля сіножаті пасовища багаторічні насадження Землі лісогосподарського призначення
Інші землі
Разом

Площа, кв.км
750,503
749,6
1,7
7,1
0,3
68,8
103,8
923,103

Адміністративний центр – місто Пирятин, який розташований на відстані
156 км від міста Київ, до обласного центру міста Полтави залізницею – 183 км,
шосейними дорогами – 190 км, до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ –
119 км.
Відстані до сільських населених пунктів-центрів старостатів від центру
громади - міста Пирятин: с.Олександрівка - 12 км, с.Калинів міст - 6 км,
с.Березова Рудка – 29 км, с.Білоцерківці – 23,3 км, с.Велика Круча – 9,9 км,
с.Вікторія – 25 км, с.Грабарівка – 25 км, с.Давидівка – 24 км, с.Дейманівка –
11,3 км, с.Каплинці – 14,9 км, с.Курінька – 20,2 км, с.Малютинці – 25 км,
с.Сасинівка – 16,4 км, с.Смотрики – 33 км, с.Теплівка – 35 км, с.Харківці –8,6 км.
Територія громади межує безпосередньо з Гребінківською міською
громадою, Новооржицькою селищною громадою, Чорнухинською селищною
громадою Лубенського району Полтавської області, Варвинською селищною
громадою, Линовицькою селищною громадою, Яблунівською сільською
громадою Прилуцького району Чернігівської області, Шрамківською сільською
громадою Золотоніського району Черкаської області, Яготинською міською
громадою Бориспільського району Київської області.
Пирятинська МТГ розташована у лісостеповій фізико - географічній зоні
західної частини Полтавської області. Клімат помірно - континентальний,
переважно м’який, достатньо вологий. Зима малосніжна, нестійка, порівняно
тепла, літо тепле і помірно вологе. Середня температура повітря за рік становить
7,6-8,6°С. Режим зволоження території створює в цілому позитивний баланс
вологи в ґрунті. Ландшафт території громади включає в себе лівобережну
заплаву низького рівня та декілька підвищень, які вкриті лісом або трав’янистим
покривом природного походження. Територією Пирятинської об’єднаної
громади протікає 2 річки: Удай (протяжність – 327 км) та Перевод (протяжність
– 50 км). Ґрунти відносяться до таких основних типів: чорноземи, сірі лісні,
піщані, заплавні, болотні. Найбільш розповсюджені – чорноземи, найродючіші
види ґрунтів. До ресурсної бази громади належать, також, поклади піску, глини,
очерету.
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Транспортна мережа загального користування складається із залізничних
колій довжиною 0,028 тис. км та автомобільних доріг загальнодержавного і
місцевого значення 0,538 тис. км, в т.ч. 43,6% із твердим покриттям.
Через громаду проходить автошлях міжнародного значення М03 КиївХарків - Довжанський, який збігається з частиною європейського автомаршруту
E40 (Кале-Брюссель-Краків-Київ-Волгоград-Ташкент-Алмати-Ріддер) протяжністю 43км, а також автодороги до Сум, Чернігова та в напрямку міста Гребінка.
Залізниця проходить через м.Пирятин, який має проміжну залізничну
станцію 4 класу на лінії Гребінка-Бахмач з навантажувально розвантажувальною дільницею, село Давидка (проміжна залізнична станція 5
класу „Грабарівка“), села Верхоярівка, Сасинівка та Першотравневе
(пасажирські залізничні зупинні пункти).
Територія громади має розвинутий зв’язок та телекомунікації.
До основних переваг географічного розташування та ресурсної бази
громади відносяться:
- вдале географічне розташування на перехресті шляхів загальнодержавного значення;
- відстань до столиці України м.Київ та чотирьох обласних центрів
м.Полтава, м.Черкаси, м.Суми та м.Чернігів не перевищує 200 км;
- зручне транспортне сполучення та добра транспортна інфраструктура;
- помірно-континентальний клімат;
- багаті природні ресурси – 2 річки - Удай та Перевод, змішані ліси, родючі
ґрунти, поклади піску, глини, очерету;
- кліматичні умови та якісний склад земель сприяють розвитку АПК.
1.2. Демографія.
Чисельність населення Пирятинської МТГ у складі, який затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 721-р „Про
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних
громад Полтавської області”, станом на 01.01.2021 становить 30135 осіб, що на
446 осіб або на 1,5% менше, ніж у попередньому році.
Причинами зменшення кількості населення громади є від'ємне
природне скорочення населення, що пояснюється значним перевищенням
смертності над народжуваністю. При цьому розбіжності між кількістю
живонароджених і померлих, навіть, зростають. Так, у 2019 році смертність
перевищувала народжуваність в 3,3 рази, у 2020 році – вже в 4,2 рази. Серед
основних причин смерті виділяються такі класи хвороб: хвороби системи
кровообігу (69,4%), новоутворення (12,9%), зовнішні причини (4,3%).
Разом з тим, на демографічні показники позитивно впливав міграційний
приріст населення. Сальдо міграції було позитивним і склало — 34 особи, при
цьому чисельність прибулих становила 502 особи, чисельність вибулих — 468
осіб. За оцінками, більшість мігрантів брали участь у внутрішньорегіональній та
міжрегіональній міграції.
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Таблиця 2. Основні демографічні показники
в розрізі населених пунктів, осіб
Назва
№ населеного
пункту

1. м.Пирятин
2. с.Калинів
Міст
3. с.Замостище
4. с.Верхоярівка
5. с.Заріччя
6. с.Ївженки
7. с. Новоселівка
8. с.Олександрів
ка
9. с.Рівне
10. с.Могилівщин
а
11. с.Білоцерківці
12. с.Яцини
13. с.Березова
Рудка
14. с.Вечірки
15. с.Крячківка
16. с.Марʼїнське
17. с.Велика
Круча
18. с.Мала Круча
19. с.Повстин
20. с.Вікторія
21. с.Архемівка
22. с.Грабарівка
23. с.Давидівка
24. с.Гурбині
25. с.Кроти
26. с.Нові
Мартиновичі
27. с.Дейманівка
28. с.Прихідьки
29. с.Шкурати
30. с.Каплинці
31. с.Усівка
32. с.Малютинці
33. с.Сасинівка

01.01.2020

Природний приріст

Міграційний
приріст
Прибу- Вибулих
лих

01.01.2021

Кількість
смертей

15240
327

Кількість
живонароджених
*
*

*
*

*
*

*
*

15111
320

170
180
201
1
46

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

166
176
197
1
45

381

*

*

*

*

373

66
15

*
*

*
*

*
*

*
*

65
15

301
378
1482

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

294
371
1451

288
350
72
1405

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

283
342
71
1376

35
427
783
71
472
585
246
251
755

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

34
418
767
70
462
573
240
246
740

481
358
11
361
202
558
534

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

471
351
11
354
197
547
523
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

с.Кейбалівка
с.Леляки
с.Меченки
с.Першотравневе
с.Червоне
с.Смотрики
с.Теплівка
с.Харківці
с.Високе
с.Вишневе
с.Курінька
с.Нетратівка
с.Скибенці
Разом:

274
130
65
120

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

268
127
64
117

11
717
802
492
97
454
210
83
93
30581

*
*
*
*
*
*
*
*
*
150

*
*
*
*
*
*
*
*
*
630

*
*
*
*
*
*
*
*
*
502

*
*
*
*
*
*
*
*
*
468

11
703
785
481
95
445
206
81
91
30135

* - інформація відсутня
За гендерним складом переважають жінки, їх частка в загальній кількості
становить 56%, відповідно, частка чоловіків – 44%.
За віковими ознаками населення характеризується таким чином:
діти до 17 років – 4172 осіб (14%),
особи працездатного віку, 18-59 років – 18133 осіб (60%),
особи пенсійного віку, 60 років і більше – 7830 осіб (26%).
Після приєднання сільських територій рівень демографічного
навантаження на осіб працездатного віку зріс з 1,3 осіб до 1,5 осіб.
1.3. Ринок праці.
Станом на 01.07.2021 року ринок праці налічував
18133 особи
працездатного населення, у тому числі жінок – 10155 осіб, чоловіків – 7978 осіб.
По територіальному признаку більша частина населення сконцентрована на селі
– 10522 осіб, проживає у місті – 45,4% населення або 8748 особи.
За розрахунками в економіці громади зайнято 7463 особи, або 41,1% від
кількості населення працездатного віку. Найбільша частка зайнятого населення
працює на підприємствах, установах, організаціях, які зареєстровані в МТГ –
4154 особи, решта - зайняті особистим селянським господарством – 1618 осіб,
забезпечують себе роботою самостійно (включаючи підприємців та осіб, що
займаються індивідуальною трудовою та творчою діяльністю) – 1513 осіб,
працюють у субʼєктів господарювання, які не зареєстровані на території МТГ –
178 осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у
четвертому кварталі 2020 року оцінювалась в розмірі 9780 грн., що на 29,9%
більше, ніж у четвертому кварталі 2019 року, і становить 83,5% від середнього
показника по області (10370 грн.). У 2 кварталі 2021 року в Лубенському районі
нараховано в середньому одному працівнику 11392 грн.
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Таблиця 3. Основні показники ринку праці
Назва показника та одиниця вимірювання
Кількість населення працездатного віку, осіб
- у тому числі жінок, осіб
- у тому числі чоловіків, осіб
Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01.07.2021,
осіб
- у тому числі жінок, %
- у тому числі молодь, %
Рівень зареєстрованого безробіття, %
Кількість субʼєктів господарювання - юридичних осіб, що
мають найману працю
Кількість фізичних осіб-підприємців, що мають найману працю
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника, грн

2021 рік
18133
10155
7978
420
59,3
20,0
2,2
183
217
11392

Станом на 01.07.2021 на обліку в Пирятинській філії Полтавського
обласного центру зайнятості перебувало 420 осіб, з них жінок – 249 осіб, молоді
до 35 років – 84 особи, сільського населення – 182 особи. Рівень зареєстрованого
безробіття становить 2,2% від кількості населення працездатного віку. Кількість
зареєстрованих вакансій за січень-червень 2021 року – 503, з них: з мінімальною
заробітною платою – 218, до двох мінімальних заробітних плат – 255, більше
двох мінімальних зарплат - 30. У січні-червні 2021 року працевлаштовано 410
безробітних, з них на новостворені робочі місця – 2 особи.
Ситуація з легалізацією найманої праці в громаді характеризується таким
чином. Питома вага субʼєктів господарювання-юридичних осіб, які мають
зареєстровану найману працю, у січні-червні 2021 року становить 34,9%,
фізичних осіб-підприємців (ІІ-ІV група) – 21,1%.
Порівнюючи з минулим роком відмічається звуження сектору
легалізованої праці СГД-юридичних осіб, водночас в частині ФОП цей сектор
залишився без змін. Поряд із припиненням повноважень органів місцевого
самоврядування у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю, в
рамках комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Пирятинської міської ради проводилися виїзні консультації приватних
підприємців з розʼясненнями правових наслідків порушень законодавства у
сфері праці.
Для забезпечення тимчасової зайнятості населення було організовано 24
тимчасових робочих місця в КП „Каштан“ з метою організації громадських робіт
у сільській місцевості в межах 17 старостинських округів.
Крім того, реалізується „Програма організації суспільно корисних робіт
для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2021 році“. Усього
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заплановано організацію робіт для 6 порушників, фактично виконував роботу 1
порушник, яким відпрацьовані 120 год, йому нарахована заробітна плата в сумі
6,1 тис.грн. включаючи ЄСВ.
1.4. Стан розвитку інфраструктури за 9 місяців 2021 року.
1.4.1. Дорожньо-транспортне господарство.
Транспортна система територіальної громади в цілому відповідає вимогам
виробничої і соціальної сфери, має розгалужену інфраструктуру для надання
всього комплексу транспортних послуг, забезпечує міжрегіональні та
зовнішньоекономічні звʼязки.
До складу залізничного транспорту входять станція „Пирятин“
Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. Щоденно
ходять приміські поїзда на Гребінку, Прилуки, Бахмач, Ніжин. В літній період
призначаються додаткові поїзди, які йдуть в Одесу, Миколаїв, Херсон, а також
в Білорусь, Росію. Залізнична станція „Пирятин“, крім функції пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну
дільницю.
Автомобільний транспорт є важливою складовою частиною виробничої
інфраструктури територіальної громади. Транспортна мережа доріг загального
користування становить 537540 п.м., з них питома вага автомобільних доріг з
твердим покриттям – 43,6%.
Таблиця 4. Структура дорожньої мережі
м.Пирятин,
п.м.
114330

Сільські населені
пункти, п.м.
423210

Разом,
п.м.
537540

42150

192065

234215

з грунтощебеневим
покриттям

12075

26180

38255

грунтових
тротуарів

32225
28870

191265
13700

223490
42570

Дорожня мережа, всього
В т.ч. асфальтобетонним
покриттям

Важливе значення для міжміських перевезень, зокрема для сполучення зі
столицею та обласними центрами, має автостанція Пирятин ТДВ
„Полтаваавтотранс“.
Для обслуговування населення функціонує приватна служба таксі (близько
100 таксомобілів).
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Продовжені роботи з покращення дорожнього покриття автомобільних
доріг. Упродовж 2021 року проведено ремонт автомобільних доріг загального
користування
місцевого
значення М-03-Березова
Рудка-Мартиновичі
(О1718261), Р-60-Дейманівка (О1718266), у кошторисі заходів
частка
співфінансування з місцевого бюджету складає 7000,0 тис.грн. Проведено
капітальні ремонти тротуарів по вул.Соборна та вул.Визволення, протяжністю
450 м на суму 2411,0 тис.грн. Проведено поточний ремонт проїзної частини
вулиць площею 5750,0 кв.м. та облаштовано асфальтобетонне покриття
тротуарів площею 1920,0 кв.м. на загальну суму 4665,0 тис.грн. Реконструйовано
світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Європейська-Соборна-Визволення та
збудовано новий на перехресті вулиць Визволення-Цибаня-ЯрмарковаАврущенка в м.Пирятин на загальну суму 1481,0 тис.грн.
Мережа внутрішніх транспортних сполучень
налічує маршрути
загального користування в межах МТГ у кількості 8 маршрутів, у тому числі: по
м.Пирятин – 1, по селах – 7. У 2020 році тимчасово припинено перевезення за
маршрутами „АС 1 – с.Калинів Міст“, „Пирятин-Березова Рудка-Вечірки“.
Станом на 01.10.2021 забезпечення населених пунктів автобусним сполученням
становить близько 60%. Не охоплено регулярним транспортним сполученням
2997 осіб (або 10% від загальної чисельності населення) – мешканців 18 сіл
громади Замостище, Ївженки, Калинів Міст, Могилівщина, Олександрівка,
Рівне, Марʼїнське, Мала Круча, Архемівка, Дейманівка, Шкурати, Сасинівка,
Першотравневе, Червоне, Курінька, Нетратівка, Скибинці, Яцини). На основних
маршрутах задіяно 8 одиниць автотранспорту.
Таблиця 5. Перелік затверджених маршрутів
Номер
маршруту

Назва маршруту,
переможці
конкурсу за
маршрутом

Вид
маршруту,
довжина

Кількість
одиниць
транспорту

Ємність
задіяного
транспорту,
пасажирів

Кількість
пільгових
місць за
один рейс

№2

АС 1 – Ринок (по
вул. Січових
Стрільців)
(ФОП Козін В.М.)
Пирятин-Велика
Круча
(ФОП Боргун А.П.)
Пирятин-Теплівка
(ФОП Козін В.М.)

Міський,
5,0 км

1

63

2

В межах
МТГ,
9,8 км
В межах
МТГ,
31,8 км
В межах
МТГ,
27,9 км

2

43, 41

-

1

35

-

1

34

-

107-18

104-18

106-18

Березова-РудкаПирятин
(Полтавська
державна аграрна
академія)

15

104-18

108-18

110-18

106-18

ПирятинБілоцерківці
(ПрАТ „АТП15343“)
Пирятин-Велика
Круча-Повстин
(ПрАТ „АТП15343)
ПирятинГрабарівка (ПрАТ
„АТП-15343“)

В межах
МТГ,
23,3 км

1

34

-

В межах
МТГ,
15,8 км

1

34

2

В межах
МТГ,
25,9 км

1

34

2

Пирятин-Усівка
(ПрАТ „АТП15343“)
Разом:

В межах
МТГ,
17,8 км
157,3 км

1

34

2

Карта автобусних маршрутів по м.Пирятин та в межах МТГ

Режим, графіки руху та тарифи на послуги з перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування затверджено
рішеннями виконавчого комітету.
Станом на 01.07.2021 року на обліку перебувають близько 14,0 тис.
громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним та залізничним
транспортом.
Рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
23 грудня 2020 року № 113 затверджена Програма соціального захисту та
соціального забезпечення населення на 2021 рік. При цьому право на
безкоштовний проїзд особам окремих категорій пільговиків (перелік категорій
додається) надається в межах пільгових місць (2-3 місця на кожний рейс в
залежності від типу транспорту).
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Упродовж 6 місяців 2021 році відшкодовано перевізникам за перевезення
окремих пільгових категорій громадян у приміському (міському) автотранспорті
загального користування у кількості 6,0 тис.осіб на суму 44,4 тис.грн., у
приміському залізничному транспорті загального користування – 7,9 тис.осіб на
суму 132,0 тис.грн.
Вуличне освітлення – це важлива складова інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів громади, комфорт і безпека людей в темний
час доби.
Загальна протяжність зовнішнього освітлення населених пунктів громади
складає 223,41 км, в тому числі:
кабельні мережі – 22,84 км,
повітряні мережі – 186,168 км.
Експлуатується світлоточок – 3905 шт., у тому числі: натрієві – 780 шт.,
світлодіодні джерела світла LED – 2145, ртутні – 14.
Освітлення із використанням сонячних батарей використовується в
с.Каплинці (6 шт загальною потужністю 1800 Вт), с.Малютенці (5 шт – 850 Вт),
с.Нові Мартиновичі (8 шт – 2400 Вт), с.Сасинівка (233 світлоточки), на території
КП „Пирятинська лікарня“ (4 шт – 1200 Вт).
З метою забезпечення безперебійного вуличного освітлення за 9 місяців
2021 року замінено 546 ламп у м.Пирятин та 146 ламп у селах Рівне,
Олександрівка, Калинів Міст, Заріччя, Нові Мартиновичі, Вікторія, Курінька,
Давидівка, Новоселовка, Каплинці, Сасинівка. На ці цілі використано 265,5
тис.грн. бюджету МТГ. Крім того,встановлена 1 сонячна батерея для світлоточки
у селі Верхорявка (5,0 тис.грн.).
Станом на 01.10.2021:
відсоток забезпеченості вуличної мережі нічним освітленням становить 63%;
відсоток вулично–дорожньої мережі, яка потребує поточного та
капітального ремонту – 70%-80%;
відсоток тротуарів, які потребують поліпшення – 76%.
Переважна більшість території громади охоплена мережею Інтернет.
Послуги надають 5 приватних провайдерів: Пирятинська філія ПАТ
„Укртелеком“, ТОВ „Старком“ (м.Лубни), ПП „Світогляд“ (м.Прилуки), ПП
„СВС-ТВ“ (м. Миргород), ФОП Румянцев О.В. (м.Пирятин). Планує надавати
послуги на Пирятинському ринку ТОВ „Гранта-Україна“ м.Прилуки.
1.4.2. Економіка і підприємництво.
Станом на 01.07.2021 року господарську діяльність здійснювали 1553
субʼєкти господарювання, з них 525 - субʼєкти господарювання - юридичні особи
та 1028 - фізичні особи-підприємці.
Структура СГД за розмірами залишається незмінною, навіть, після
приєднання сільських рад: частка великих підприємств у загальній кількості
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становить 0,6%, середніх – 3,7%, малих – 95,7%. За місцем знаходження - 73,5%
ФОПів та 52,4% юридичних осіб розташовані у центрі громади м.Пирятин.
Структура СГД за сферами економіки громади досить розгалужена та в
цілому забезпечує потреби народногосподарського комплексу і населення.
Більше половини субʼєктів господарювання зосереджені у сфері торгівлі та
послуг (54,2%), також вагомо представлені галузі сільського господарства і
переробної промисловості (14%), будівництва (7%) та транспорту (6%).
Фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств позитивний - зріс з
73026,3 тис.грн. у 2019 році до 212230,9 тис.грн. у 2020 році (у 2,9 рази),
збитковість підприємств понизилась з 30,6% до 25,7%.
Діаграма 1. Галузєва структура економіки громади
Сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство
Переробна промисловість

2%
3%

Будівництво

5% 6%
8%

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

7%

Інформація та телекомунікації

8%
2%
6%

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування

36%

Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Надання інших видів послуг

З метою популяризації громади, сприяння розвитку пріоритетних галузей
економіки активно виконувались заходи з використання логотипу Пирятинської
міської територіальної громади, як окремого елемента брендбуку: виготовлена
сувенірна продукція, призи та відзнаки, у відповідній символіці оформлено
сторінку міської ради в мережі Фейсбук. Здійснено монтаж відеоролику з
демонстрацією економічного потенціалу сільського господарства та переробної
промисловості, який презентовано міжнародним партнерам під час он-лайн
зустрічей. Проводиться моніторинг інвестиційних можливостей приєднаних
сільських територій, що стане базою для розроблення поновленого каталогу
інвестиційних можливостей громади.
З оцінками загальний обсяг інвестицій в соціально-економічний розвиток
Пирятинської МТГ у 2020 році склав 89,1 млн.грн., що на 20% менше в
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порівнянні з 2019 роком. В галузевій структурі найбільший обсяг капітальних
інвестицій належить промисловим підприємствам 34% ( 30,2 млн. грн.) та
сільському господарству 26% (23,4 млн.грн). Щорічний аналіз інвестиційної
діяльності громади здійснюється вже четвертій рік з метою оцінки наявного
стану та прогнозування соціально – економічного розвитку Пирятинської МТГ
шляхом залучення до опитування (за їх згодою) найбільш потужних
підприємств, установ та організацій громади усіх основних сфер
народногосподарського комплексу.
Промисловий комплекс налічує 16 підприємств, з них 8 займаються
виробництвом промислової продукції, 4 – надають послуги промислового
характеру, 3 - тимчасово припинили роботу, 1 – субʼєкт процедури банкрутства.
Станом на 01.07.2021 кількість працюючих у промисловості становить 1518 осіб,
що на 164 особи більше, ніж на 01.07.2020. За галузєвою структурою більша
частина (10 або 62,5%) підприємств відноситься до харчової промисловості та
перероблення
сільськогосподарської
продукції,
одне
підприємство
спеціалізується на текстильному виробництві, два - займаються виробництвом
виробів з дерева, три – виробництвом машин, устаткування і інших металевих
виробів.
Таблиця 6. Обсяг реалізації промислової продукції
№ з/п

Найменування
підприємства,
місцезнаходження

1. 1ТОВ „Пирятинський
сирзавод”, м.Пирятин
2. 8ПАТ „Пирятинський
м’ясокомбінат”,
м.Пирятин
3. 9ТОВ
„Пирятинагроконсерв”,
м.Пирятин
4. 1ТОВ „Агрокон”,
0м.Пирятин
5. 1Філія АТ „Державна
1продовольчо-зернова
корпорація України”
„Пирятинський
комбінат
хлібопродуктів”,
м.Пирятин
6. 1ТОВ
2„Сільськогосподарське
підприємство

Кількість
працюючих, осіб
01.07.
2021
621

01.07.2
020
606

Обсяг реалізації промислової
продукції, тис. грн
СіченьСіченьТемп
росту,
червень
червень
%
2021р.
2020р.
637737,6
509384,8 125,2

8

4

-

-

-

7

4

-

-

-

2

2

-

-

-

89

87

1862,0

931,8

199,8

68

41

4577,0

6932,5

66,0
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комбікормовий завод”,
м.Пирятин
7. 1Пирятинський філіал
3ТОВ „Баришівська
зернова компанія”,
м.Пирятин
8. 1ТОВ „Пирятиндрев”,
4м.Пирятин
9. Пирятинське учбововиробниче
підприємство
Полтавського учбововиробничого
обʼєднання
„Електроконтакт”
УТОС, м.Пирятин
10. ТОВ „Оріон“,
м.Пирятин
11. ТОВ „Машинобудівна
компанія
„Будагромаш”,
м.Пирятин
12. ДП „Завод „Прапор”,
м.Пирятин
13. ТОВ „МАЛДС ГРУП“,
село Велика Круча
14. ТОВ „Пирятинський
делікатес”, село
Дейманівка
15. ПП „Дубкан”, село
Вікторія
16. ТОВ „Леляківське“,
село Кейбалівка
(сироварня)
РАЗОМ

63

63

*

*

*

23

26

862,6

821,1

105,1

13

15

301,0

177,0

170,1

18

17

1292,6

723,5

178,7

60

49

*

*

*

3

3

-

-

-

30

24

6476,6

4305,4

150,4

478

402

78610,0

67610,0

116,3

18

11

10257,9

8027,4

127,8

17

-

2285,4

-

-

1518

1354

744262,7

598913,5

124,3

Довідково: * - інформація подається за місцем реєстрації

На даний час у переліку статистично великих промислових підприємств
залишились ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Оріон“,
УВП УТОС, ТОВ „Пирятинський делікатес“, ТОВ „МАЛДС-груп“, ПП
„Дубкан“.
Загальний обсяг реалізації промислової продукції у січні-червні 2021 року
склав 744,3 млн.грн., що на 124,3% перевищує обсяги відповідного періоду
20

попереднього року. Наростили обсяги реалізації промислової продукції, послуг
промислового характеру в межах від 5,1% до 99,8% усі підприємства, окрім ТОВ
„Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“, який допустив
значне зниження - на 34%.
В перерахунку на одну особу наявного населення, що мешкали в громаді
на початок року, обсяг реалізації промислової продукції за 1 півріччя 2021 року
склав 24697,6 грн., що на 5113,1 грн більше, ніж за 1 півріччя 2020 року
(19584,5 грн).
Діаграма 2. Обсяг реалізації промислової продукціїї у розрахунку на одну
особу населення
Обсяг реалізації промислової продукції в перерахунку
на душу населення, грн.

1 півріччя 2020р.

19584,5

1 півріччя 2021 р.

24697,6

Провідним
промисловим
підприємством
залишається
ТОВ
„Пирятинський сироробний завод“, у цехах якого у січні-червні 2020 вироблено:
сирів твердих - 2172 т (на 1184,9 т більше), сирів плавлених - 586,7 т (на 91,2
т менше), продуктів молоковмісних твердих 2095,6 т (на 290,9 т більше), сухої
молочної сироватки – 2564,6 т (на 813,9 т більше), продукції з незбираного
молока в перерахунку на молоко базисної жирності – 1543,1 т (на 27,7 т більше).
Обсяг реалізації продукції склав 637,7 млн.грн, що становить 125,2% від обсягів
попереднього року.
Сільськогосподарське підприємство ТОВ „Леляківське“ в селі Кейбалівка,
яке спеціалізується на рослинництві, вже декілька років розвиває переробну
сферу. У січні-червні 2021року на підприємстві вироблено сирів твердих – 6,2 т,
сирів м’яких – 6,6 т, масла вершкового – 1,3 т, кефіру – 5,8 т, йогурта
неароматизованого – 3,1 т, ряжанки – 4,8 т. Загальний обсяг реалізації продукції
склав – 2285,4 тис.грн.
Наявність цих двох сироробних підприємств створює імідж Пирятинської
громади як „краю сироварів“, в певному сенсі „сирної столиці Полтавщини“.
У 1 півріччі 2021 року на ТОВ „Пирятинський делікатес“ вироблено
заморожених напівфабрикатів в обсязі 1569 т, що на 289 т менше, ніж у січнічервні 2020 року, реалізовано продукції на суму 78,6 млн.грн. (на 16,3% більше).
На ТОВ „МАЛДС груп“ упродовж 6 місяців 2021 року вироблено 380 т
кормів для тварин та 282 т мʼяса механічної обвалки, обсяг реалізованої
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продукції склав 6476,6 тис. грн. (на 50,4% більше порівняно з 1 півріччям 2020
року).
Виробничу діяльність вже декілька років не здійснювали, надаючи лише
послуги промислового характеру у сфері зберігання
та доведення до
кондиційних характеристик зернових культур - Філія ДП „Державна
продовольчо-зернова корпорація України „Пирятинський КХП“ та ТОВ
„Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“. Завдяки цим
підприємствам разом з Пирятинським філіалом ТОВ „Баришівська зернова
компанія“ на теренах громади сконцентровано значний елеваторний потенціал
(176,8 тис.тон одночасного зберігання зерна у рік).
ТОВ „Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“ у січнічервні 2020 року надано послуг з приймання, зберігання, відвантаження
зернових та інших послуг на загальну суму 4577,0 тис.грн., що на 40,9% менше,
ніж у січні-червні 2020 року. А Пирятинським КХП (філія (відокремлений
підрозділ) АТ „Державна ПЗКУ“) надано подібних послуг в обсязі1862,0
тис.грн., що майже в 2 рази більше ніж за аналогічний період попереднього року.
ПП„Дубкан“ в 1 півріччі 2021 року вироблено 167 т канатів, мотузок,
шпагату та сіток, що на 151% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року.
Обсяг реалізації продукції становив 10,3 млн.грн., що на 27,8% більше, ніж у
січні-червні 2020 року.
З позитивним результатом спрацювали підприємства деревообробної
галузі - ТОВ „Пирятиндрев“ та ТОВ „Оріон“ у січні-червні 2021 року, основними
видами продукції яких є меблі в асортименті, щитовий паркет, лісопильні та
стругальні матеріали. ТОВ „Оріон“ збільшив обсяги реалізації продукції на
78,7% до 1,3 млн.грн (вироблено 304 комплекти меблів, що на 138 комплектів
більше, ніж у 1 півріччі 2020 року), ТОВ „Пирятиндрев“ наростив обсяги
реалізації до 862,6 тис.грн., або на 5,1% (вироблено 556 м.кв паркету, 65 п/м
плінтусу, що відповідно на 50 м.кв більше та на 10 пог.м менше, ніж у 1 півріччі
2020 року).
ТОВ МК „Будагромаш“ здійснює виробництво екскаваторівнавантажувачів, бурильно-кранових машин для установки опор ЛЕП на МТЗ-82,
ГАЗ, КАМАЗ, ХТА-200, ДТ-75, ХТЗ Т-150К, бульдозерного обладнання,
відвалів, жалюзі, дверей і воріт для трансформаторних підстанцій, будівельних
вагончиків, огорож, перил, решіток, парканів, будівельних металоконструкцій
(колони, ферми, балки), нестандартних металоконструкцій по кресленнях
замовника. Крім того, надаються послуги механічної обробки деталей (пресові,
токарні, фрезерні, свердлильні, шліфувальні, зварювальні роботи), а також з
порошкового фарбування виробів.
Збережена технологічна база УВП УТОС. Обсяги виробництва
фільтроелементів хоч й мінімізовані, але у січні-червні 2021 року забезпечено їх
підвищення. Так, за цей період вироблено 3122 фільтроелементів, що на 1562
фільтроелементи більше, ніж у січні-червні 2020 року. Обсяг реалізації продукції
склав 301 тис.грн., на 70,1% більше.
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Стосовно ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ ухвалою господарського
суду Полтавської області від 27.03.2018р. порушено провадження у справі про
банкрутство, введено процедуру розпорядження майном.
Призупинена діяльність ТОВ „Пирятинагроконсерв“ та ТОВ „Агрокон“,
відновлення діяльності підприємств не планується, верстатний парк
демонтовано та вивезено. Враховуючи привабливість земельної ділянки, які
находиться поряд з трасою Київ-Харків, очікується її поділ для продажу або здачі
в оренду.
Державне підприємство „Завод „ПРАПОР“ з 15.05.2012 знаходиться в
стані припинення. За поданням органу управління - Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДП „Завод „Прапор“
включено до Переліку обʼєктів державної власності, що підлягають приватизації
у 2019 – 2021 роках.
У галузі сільського господарства здійснюють діяльність 96
сільськогосподарських підприємств різних форм власності, з них:
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фермерських господарства, 6 сільськогосподарських кооперативів. Кількість
особистих селянських господарств станом на 01.07.2021 – 1618.
За оцінками загальна чисельність зайнятих у сільськогосподарських
підприємствах сягає 800 осіб, переважна більшість із яких працює в галузі
рослинництва. Загальна кількість працюючих в сільському господарстві - 2,4
тис.осіб або 32% від кількості зайнятих в економіці громади.
Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні
господарства) складає - 64,5 тис. га, у тому числі: ріллі 43,9 тис. га, пасовищ 0,113
тис. га. Фермерськими господарствами обробляється – 3,2 тис. га
сільськогосподарських угідь, ОСГ - 4,6 га.
У
структурі
сільськогосподарського
виробництва
переважає
рослинництво, основними підгалузями якого є: вирощування зернових та
технічних культур, соняшника, сої. У тваринництві розвиваються скотарство та
свинарство.
У структурі посівних площ у 2021 році питома вага кукурудзи на зерно
становить 51% (23098 га), соняшника 25,8% (11767 га), сої 5,4% (2446 га). Озимі
зернові займали площу 5141 га (11,3% загальної площі), ярі зернові та
зернобобові – 1399 га (3,1%), кормові та технічні культури – 1547 га (3,4%). В
ОСГ приблизно рівні площі (40-45%) займають овочево – баштанні культури
(включаючи картоплю) та зернові культури (включаючи кукурудзу на зерно),
10% площ займають кормово – технічні та плодово – ягідні культури.
Господарствами громади у 2021 році зібрано 6540 га ранніх зернових і
зернобобових культур, намолочено 26618 тон зерна, середня урожайність
становить 40,7 ц/га (зменшення до минулого року на 10%). Ріпаку обмолочено
1019 га, валовий збір склав 3604 т при урожайності 35,4 ц/га (більше на 6%).
Соняшник змолочено на площі 1235 га, валовий збір склав 2594 т при
урожайності 21 ц/га (на рівні минулого року). Осінні польові роботи проходять
із великою затримкою, що обумовлено тривалими рясними опадами, які
пройшли у другій половині вересня.
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В тваринництві станом на 01.10.2021 року утримується 2871 голова ВРХ
(ріст проти відповідної дати минулого року на 142 гол.), з них кількість корів –
1340 гол (більше на 95 гол.). Поголівʼя свиней становить 460 голів (спад на 57
голів). За січень-вересень 2021 року вироблено 432 т мʼяса (ріст 1,2%) та 7236 т
молока (ріст на 12%). Середньодобовий надій на фуражну корову склав 20 кг.
Серед агропідприємств найбільшим господарством громади (без
урахування холдингів) є ТОВ „ПКЗ - Агро“, яке має в обробітку майже 6 тисяч
гектар ріллі, а найменшим є ФГ „Парус“ (4,3 гектара).
Крім
традиційних
видів
сільськогосподарської
діяльності
агропідприємства Пирятинщини розвивають й інші напрями:
ТОВ „Леляківське“ відкрило сироварню і виробляє сири;
ПП „Крячківка-Агро-Плюс“ займається садівництвом і ягідництвом;
ПП „Калиновомостівське“ розвиває грибництво;
ТОВ „Новодавидівське“ займається розведенням кіз та овець;
ФГ „Кодес“ практикує вирощування газонів.
Сільськогосподарськими підприємствами впроваджуються нові технології
виробництва, зокрема No-Till та Strip Till. Щороку оновлюється до 30 одиниць
сучасної техніки та обладнання – загальна сума інвестицій досягає 50 млн. грн.
Сільськогосподарські кооперативи також покращують показники
діяльності. Так, СОК „Вищенька“ щодня збирає і охолоджує більше 1100 кг
молока від населення, СОК „Пирятинський Степ“ обробляє 28 гектар земель
членів кооперативу, СОК „Каплино“ займається вирощуванням овочевих
культур, а СОК „Березоворудський нектар“ - плодів та ягід.
Середній відсоток виплати орендної плати за земельні паї у 2020 році
збільшився з 9,7% у 2018 році, 10,1% у 2019 році до 11,5% від вартості землі.
Обсяг виплаченої орендної плати за січень-червень 2020 року становить 151,3
млн.гривень, з цих доходів сплачено ПДФО в розмірі більше, ніж 30 мільйонів
гривень.
На території Пирятинської громади знаходиться 32 водні об’єкта – ставки
і одне водосховище. Водних обʼєктів, придатних для риборозведення за межами
населених пунктів – 27. Станом на 01 червня 2021 року водне дзеркало мають
18 ставків і водосховище в Березовій Рудці (площа 120 га). В оренді знаходиться
8 ставків, орендарі використовують водні об’єкти для любительського та
спортивного рибальства і відпочинку.
В рамках Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямами на період до 2027 року отримали
дотацію на наявні 562 бджолосім’ї 12 бджолярів на загальну суму 112,4 тис.грн.
На території Пирятинської МТГ досить розвинуто мале і середнє
підприємництво. З позитивною динамікою розвивається ринок послуг з
обслуговування сільськогосподарського виробництва, громадського харчування,
побутового обслуговування, виробництва виробів з дерева, будівельних
матеріалів і конструкцій, транспортного обслуговування, надання медичних та
юридичних послуг тощо.
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Необхідно зазначити, що структура малого бізнесу на території міста
Пирятин більш розгалужена за рахунок розвитку виробничої діяльності та сфери
послуг, на відміну від сільської місцевості, де все ж переважають підприємства
торгівлі та громадського харчування, і розвиток сфери послуг явно недостатній.
Мережа об’єктів торгівлі та сфери послуг громади налічує:
1 ринок ПП РССТ „Пирятинський ринок“;
3 торговельні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП Якименко А.І.,
Острянський В.В.);
49 закладів ресторанного господарства (у тому числі: 41 кафе (18 з них,- у
селах), 2 ресторани, 2 кав’ярні, 2 їдальні, 2 кафетерні відділи);
164 торгівельних об’єкта по реалізації продовольчих та змішаних груп
товарів (з них 71 обʼєкт – у селах);
91 торговельний об’єкт по реалізації непродовольчих груп товарів (7 з
них,– у селах);
1 спортивно - дозвільний центр;
1 туристичне агентство;
2 лазні (приватні);
6 приватних стоматологічних кабінетів;
15 об’єктів по наданню різноманітних послуг у сфері побутового
обслуговування (фото, ремонт автомобілів, взуття, холодильного обладнання та
пральних машин, пошиву та ремонту одягу);
6 об’єктів по наданню пасажирських, вантажних перевезень та поштових
відправлень Новою поштою (2 з них,- у селах);
3 офісні приміщення з надання послуг кабельного телебачення та
безпровідного інтернету;
21 об’єкт по наданню перукарських послуг (у тому числі: 16 перукарень
та 5 салонів краси), з них 1 – в селі Березова Рудка;
7 об’єктів по замовленню металопластикових вікон, дерев’яних та
броньованих дверей та їх встановлення;
8 ветеринарних аптеки ( 2 з них,- у селах: Березова Рудка та Смотрики );
3 ломбарди;
1 пункти по прийому макулатури, пластику, термоплівки, склобою;
1 пункт по прийому металобрухту;
18 аптечних закладів (7 аптек та 11 аптечних пунктів), із них: 6 – аптечних
пунктів у селах;
14 АЗС (2- АЗС в селах Олександрівка та Велика Круча);
4 газозаправні пункти (1- в селі);
7 об’єктів по реалізації ритуальної атрибутики та наданні ритуальних
послуг.
Незважаючи на обмежувальні чинники від поширення пандемії
короновірусної інфекції сфера торгівлі та громадського харчування громади у
2020 - 2021 роках поступово розширювалась. Відкривались нові заклади,
змінювалась спеціалізація існуючих, значні капіталовкладення залучені в їх
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ремонт та реконструкцію. Так, відкрито 4 торгові павільйони з облаштованими
зупинками для пасажирів, кафе ,,Грильяж’’, кав’ярня в переобладнаному
приміщенні автостанції (вул.Європейська, 154, м.Пирятин). ФОП Куча О.Є., на
базі власної пекарні, після проведеної реконструкції приміщення в центрі міста,
було відкрито фірмовий магазин з широким асортиментом, де під єдиним
„дахом“ реалізуються товари як хлібобулочного напряму, так і молочного (ТОВ
„Леляківське“). Зазначений магазин користується попитом серед споживачів
громади. Також позитивно себе зарекомендувала на внутрішньому ринку
фірмова торгівля місцевих товаровиробників – ТОВ „Пирятинський сирзавод“,
ФОП Маслак В.О., ФОП Тарасенко О.М.
З метою адаптації роботи в умовах карантину, відмічається також розвиток
безконтактних форм продажу товарів: електронної торгівлі (інтернет-магазини),
дрібнороздрібних стаціонарних та пересувних мереж, торговельних автоматів
(вендінг), зокрема, з продажу очищеної питної води (ФОП Клижко О.М.,
м.Гребінка).
Окрім малих торговельних об’єктів на території громади функціонують
великі торгівельні обʼєкти, які є філіями великих компаній – „Фора“, „Продукти
524“ (АТБ), „Хвилинка“, „Маркет-ОПТ“, з широким асортиментом товарів
різних груп.
На території населених пунктів Пирятинської МТГ здійснюють
господарську діяльність товаровиробники, які відносяться до малого бізнесу:
2 міні-пекарні по виробництву хліба та хлібобулочних виробів (ФОП
Куча О.Є. та ФОП Маслак О.В.);
2 цехи по виробництву макаронних виробів (ФОП Шокодько А.В.,
ФОП Тарасенко О.М.);
1 забійний цех із затоівлі мʼяса в селі Гурбенці (ФОП Максим А.І.);
ТОВ „АГРОВІКА“ (директор Шаповал Д.Г.) – вирощування с/г культур,
розведення ВРХ та свиней;
3 цехи по виробництву меблів (ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О., ТОВ
„Оріон“ (директор Артюх О.В.);
7 об’єктів по пошиву та ремонту одягу (ФОП Згібнєва О.А., Рімша А.М.,
Алексеєнко Л.М. та інші);
2 цехи по виробництву керамічних виробів (ФОП Сьомін С., Суворов Д.);
2 цехи по виробництву металевих конструкцій, металевих парканів,
виробів з деревини, лісопильних та стругальних послуг (ФОП Сокур В.Ю., ФОП
Симоненко О.В.);
1 обʼєкт по виробництву виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні
паркани) (ФОП Мельникович М.М.);
1 обʼєкт по виробництву віконно-дверних конструкцій (ФОП Снаговський
О.О.);
1 цех по виробництву виробів із бетону, гіпсу та цементу (декоративні
паркани) та тротуарної плитки (ФОП Чорнобель А.Б.);
1 майстерня з ремонту холодильного та іншого обладнання (ФОП
Довженко С.В.).
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З метою здійснення контролю за динамікою цін та вжиття оперативних
заходів для недопущення цінових перекосів на продовольчому та інших ринках,
проводився щомісячний моніторинг цін на основні продовольчі групи товарів та
нафтопродукти на території підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський
ринок“, великих супермаркетів, а також АЗС та АГЗС, розташованих на
території Пирятинської міської територіальної громади. За 9 місяців 2021 року
за даними моніторингу відчутно зросли ціни на харчі: соняшникову олію, цукор
гречку, яйця, рис, борошно, ковбасні вироби тощо. При цьому, яйця
подорожчали сильніше за інші продукти: станом на 31.09.2021 десять яєць
коштували 31,8 грн, це на 94,6% більше, ніж на відповідну дату минулого року.
Також значно, на 68,7%, подорожчала соняшникова олія, яка на початку другого
кварталу 2021 року коштувала 58,05 грн. На третьому місці за рівнем
подорожчання - цукор, ціна якого 9 місяців 2021 року зросла на 68,1% - до 25,63
грн. Ціна 1 кілограма гречки становить 41,02 грн. (+15,8%), рису - 26,61 грн.
(+13,7%), житнього хлібу 24,48 грн (+ 16,7%), батону 16,11 грн (+ 15,6%),
борошна пшеничного 14,49 грн (+ 24,9%), свинини - до 118,33 (+2,9%),
яловичини - 159,13 грн (+159,13 грн.), курячого філе - 104,46 грн (+18,5%),
мʼяких сирів - до 116,95 грн (+ 8,9%).
Другий рік поспіль на діяльності субʼєктів господарювання негативно
позначаються заходи з недопущення поширення пандемії, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, які втім дещо послабшали в умовах дії „зеленого“
рівня епідемічної небезпеки. Зазначена нестабільність призвела до
призупинення, і, навіть, закриття підприємницької діяльності, масових звільнень
найманих працівників.
З метою помʼякшення наслідків карантину застосовується виважена
податкова політика - при встановленні податків на 2022 рік Пирятинська міська
рада не підвищувала ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування (для платників І групи
оподаткування ЕП становить від 4 до 10% від розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, для платників ІІ групи – до 20% від розміру мінімальної
заробітної плати).
1.4.3. Житлово-комунальне господарство.
На початку року у м.Пирятин функціонувало пʼять житлово-комунальних
підприємств:
КП „Каштан“ (Бровар Г.Д.) з надання послуг з благоустрою;
КП „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О.С.) з надання послуг з
водопостачання;
КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ (Манько С.Л.) з
надання послуг з водовідведення;
КП „Готель „Пирятин“ (Бунь О.М.) на 50 місць надає послуги гостинності
для туристів і гостів громади;
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КП роздрібної торгівлі „Райдуга“ (Соколовська Л. С.) реалізує підручники,
книги, канцтовари.
Доходи комунальних підприємств у 1 півріччі 2021 року склали 17374,1
.., що на 8,7% більше, ніж передбачено планом. При цьому виконали план по
доходам усі підприємства, окрім КПРТ „Райдуга“ – з причини тимчасового
припинення діяльності у звʼязку із карантинними обмеженнями на тлі зростання
вартості комунальних послуг. Видатки на здійснення оперативно-господарської
діяльності (собівартість) склали 15374,5 тис.грн.
Загальний фінансовий результат діяльності (чистий прибуток) склав 1722,1
тис.грн., всі комунальні підприємства спрацювали без збитків. Сплачено
податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 5282,5 тис.грн., у тому числі до
міського бюджету – 1070,9 тис.грн. В розвиток підприємств інвестовано за
рахунок усіх джерел фінансування 6202,9 тис. грн. Інвестиційно активними були
всі підприємства, окрім КП „Райдуга“. КП „Пирятинській водоканал“,
Пирятинські ГОС та КП „Готель „Пирятин“ спрямовували інвестиції переважно
в розвиток управлінських служб та послуг, КП „Каштан“ – прийняв на
обслуговування мережу вуличного освітлення протяжністю 259 км (з них 147 км
- села, 112 км - місто).
Чисельність працюючих в житлово-комунальному господарстві за 6
місяців 2021 року зросла на 18 осіб у порівнянні з відповідним періодом 2020
року і становить 132 особи.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника житловокомунальної сфери за січень-червень 2021 року коливається в залежності від
підприємства від 6,1 тис.грн. до 11,3 тис.грн. Що стосується середнього
показника, можна констатувати, що середній заробіток комунальників на 0,9%
вище середнього по громаді (11,4 тис.грн.) і становить 11,5 тис.грн.
Крім того, в громаді функціонує 12 комунальних підприємств,
засновниками яких були сільські ради, у 10 з них основним видом діяльності є
забір, очищення та постачання води, 2 - для здійснення діяльності у сфері права
та надання в оренду майна. Кількість працюючих на зазначених підприємствах
становить 36 осіб. Станом на 01.07.2021 рішенням міської ради до переліку
засновників 9 підприємств введено Пирятинську міську раду, зазначені зміни
відображено в ЄДР по 4 підприємствам: КП „Новомартиновицьке“, КП
„Теплівське“, КП „Березоворудське-2006“, КП „Вікторійське джерело“.
Функціонує розгалужена мережа послуг з теплопостачання, які на
території
громади
надають:
ОКВПТГ
„Лубнитеплоенерго“,
ДП
„Пирятинтеплопостачання“, ТОВ „КП ТЕПЛО“, ТОВ „Наше тепло“ та ТОВ
„Ахім Енерджи“ (останні два - альтернативна енергетика).
З метою розвитку житлово-комунального господарства Пирятинської
МТГ, створення комфортних умов для проживання населення та вирішення
проблемних питань у 2021 році проведена наступна робота.
В рамках покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“ у 2021 році
за рахунок бюджету МТГ придбано сміттєвоз із заднім завантаженням (бункер
18,5 куб.м) на базі шасі МАЗ-5340 з додатковим обладнанням (відвал в
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стандартному заводському виконанні) вартістю 3720 тис.грн., з них 50% з
бюджету МТГ та 50% з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області. Також покращена МТБ, а саме придбано коси
„Штіль“ F250, кущоріз „Штіль“ HS-82, бензопили „Штіль“ МS- 194, мотоблок,
косаркита снігорозкидач, систему ДЖПІС на загальну суму 182,6 тис. грн.
За Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської МТГ на
2021 рік станом на 01.10.2021 використано 18031,500 тис.грн. коштів бюджету
громади на заходи з благоустрою території, зокрема, проведено грейдерування
вулиць з відсипкою щебеня на 19 вулицях міста. За Програмою придбання
обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік освоєно 4063,1 тис.грн.
У сфері водопостачання для цілодобового забезпечення населення
Пирятинської громади якісною питною водою (15,2 тис. чол.) проведено
капітальний ремонт мережі водогону с.Нових Мартиновичах, а саме: замінено
1426 погонних метрів азбестоцементної труби на сучасну поліетиленову ( 710
тис.грн. кштів з бюджету МТГ); проведено поточні ремонти мереж
централізованого водопостачання в с.Малютенці - 600м, с. Калинів Міст – 150м,
м.Пирятин – 160м. КП „Пирятинський міський водоканал“ придбано насосний
агрегат – 87,8 тис. грн., станцію автоматичного управління САУ Каскад-30 кВт з
перетворювачем частоти і пристроєм плавного пуску та резервуванням їх
прямими пусками, яка функціонує в складі системи диспетчерізації для
керування двома насосними агрегатами з монтажем, пусконалагоджувальними
роботами та після пусконалагоджувальним технічним супроводом (216, 0
тис.грн. за кошти Швейцарсько-українського проекту „Підтримка
децентралізації в Україні“ DESPRO“.
Пирятинські очисні споруди за власні кошти здійснили ремонт
приміщення лабораторії (281,7 тис.грн.), придбали 2 роторні повітродувки (568,4
тис.грн.), 4 насоси (189,9 тис.грн.), екскаватор-навантажувач б/у (103,8 тис.грн.),
система відеоспотереження (90,0 тис.грн.), 3 електродвигуни (31,0 тис.грн.).
Однією з найбільш ефективних форм управління житловим фондом є
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), перш за все, за
рахунок більш ефективного використання грошових коштів громадян. Станом
на 08.10.2021 в громаді функціонувало 22 ОСББ. Загальна кількість членів ОСББ,
співвласників багатоквартирних будинків становить 1033 осіб, а площа, що
перебуває в управлінні ОСББ – 48122,5 кв. м. Об’єднання створені як не
підприємницькі товариства для здійснення функцій, визначених законом, і не
мають на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.
Господарче забезпечення діяльності обʼєднання може здійснюватись як
власними силами (самозабезпечення), так й шляхом залучення на договірних
засадах субʼєктів господарювання. Переважаючим видом діяльності обʼєднань є
„Комплексне обслуговування обʼєктів“ (КВЕД 81.10), зустрічаються також такі
види діяльності: „Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших
територій“ (КВЕД 90.00.3), „Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та
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подібні види діяльності“ (КВЕД 90.03.0), „Збирання безпечних відходів“ (КВЕД
38.11).
В напрямі підтримки нових форм управління житловим сектором надана
фінансова допомога з бюджету МТГ ОСББ „Європейська, 66-Б“, ОСББ
„Європейська, 66-А“ в сумі 164,0 тис. грн. на ремонт системи водопостачання,
заміну дверних блоків.
1.4.4. Енергозбереження.
З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів та зменшення
викидів вуглекислого газу в навколишнє середовище в громаді діє система
енергоменеджменту, а отже напрями енергоефективності і енергозбереження є в
пріоритеті.
На сьогоднішній день наявна автоматизована інформаційна система
„Енергосервіс: облік, контроль, економія“ включає інвентаризацію будівель та
щоденний збір інформації про використання всіх видів енергоресурсів та води
по об’єктах громади, які розташовані у м.Пирятин. Проводиться робота по
підключенню до системи об’єктів освіти та культури сільських населених
пунктів Пирятинської МТГ. Ця автоматизована інформаційна система є одним із
основних інструментів енергоменеджменту за допомогою якої приймаються
рішення по впровадження енергоефективних заходів.
Упродовж 2021 року за підтримки Полтавської обласної ради, реалізовано
енергоефективний проєкт „Реконструкція з впровадженням заходів по
енергозбереженню в ДНЗ №3 „Берізка“ (м. Пирятин, Полтавської області). За
кошти бюджету міської територіальної громади реалізовано проєкт
„Капітальний ремонт та впровадження енергоефективних технологій в будівлі
Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Пушкіна, 33 м. Пирятин,
Полтавської області“.
Окрім цього, частково реалізовано програму „Енергоефективність та
енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської МТГ на 2021
рік“:
заключено договір з ТОВ „ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА“ на надання послуг
з використання та технічної підтримки СКАУ „Міська рада“- модуль АІС
„Енергосервіс: облік, контроль, економія“ для підключення до системи 58 ново
приєднаних до громади об’єктів. Проведено збір анкетних даних за попередні
три роки по сільських закладах освіти. Триває збір таких даних по сільських
закладах культури Пирятинської громади;
прийнято участь в обласній програмі „Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019-2021 роки“, в рамках програми мешканцями громади до Екобуса
було здано небезпечні побутові відходи, а саме: 730 шт люмінесцентних ламп,
230 кг батарейок, 13 шт ртутних термометрів.
Проводиться робота по внесенню змін до „Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської громади до 2030 року“
у зв’язку з приєднанням до Пирятинської міської територіальної громади нових
об’єктів.
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1.4.5. Екологія.
У 2020 році обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення по громаді склали 77,3 т, що становить
90,8% від обсягів 2019 року. У тому числі: діоксиду сірки – 4,4 т (на 12,8%
менше), діоксиду азоту – 18,4 т (на 15,6% менше).
У 2020 році по громаді утворено 122562,9 т відходів І-ІV класів небезпеки,
що на 9,5% більше, ніж у 2019 р. ( у т.ч. I-III класів небезпеки – 23,6т або на 35,9%
менше). Із загального обсягу відходів I-IV класів небезпеки утилізовано 119743,4
т (I-III класів небезпеки – 0 т), спалено – 57,6 т (I-III класів небезпеки – 0 т),
видалено у спеціально відведені місця чи обʼєкти – 8202,6 т (I-III класів
небезпеки – 0 тон). Таким чином, станом на кінець 2020 року у місцях видалення
відходів, протягом експлуатації накопичено 190560,3 т відходів I-1V класів
небезпеки (зріст до минулого року на 4,5%).
У січні-вересні 2021 року обсяги прийнятих та накопичених твердих
побутових відходів становлять 39343 м.куб, прийнятих та очищених стоків
рідких побутових відходів - 443478 м. куб.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 9 місяців
2021 року склали 1901,8 тис. грн., у тому числі капітальні інвестиції – 1850,0 тис.
грн., з них витрати на капітальні придбання – 1850,0 тис. грн.
На теренах громади, відповідно до Указу Президента України від
11.12.2009 №1046, функціонує Національний природний парк „Пирятинський“
(далі - НПП), площа якого становить 12028,42 га, в тому числі 5555,14 га земель
надано парку в постійне користування, а 6473,28 га земель включено до його
складу без вилучення у землекористувачів. Питома вага площі природнозаповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці становить
12,9%.
Ряд фізико-географічних переваг відкриває для закладу широкі можливості
для розвитку, а саме: рівнинна територія, помірно-континентальний клімат з
достатньою кiлькiстю опадів і тепла, чорноземні ґрунти, густа мережа доріг.
НПП знаходиться у системі фізико-географічного районування: країна –
Східноєвропейська рівнина, зона – Лісостепова, провінція – ЛівобережноДніпровська лісостепова, область – Північнополтавська. В зоні помірного
зволоження.
Положення НПП у системі геоботанічного районування: ЄвропейськоСибірська лісостепова область, Східноєвропейська провінція, ЛівобережноПридніпровська підпровінція, Роменсько-Полтавський округ, ПрилуцькоЛохвицький геоботанічний район.
Положення обʼєкта НПП у системі зоогеографічного районування:
Палеарктична область, Бореальна Європейсько-Сибірська підобласть,
Європейсько-Західносибірська лісова провінція, Східноєвропейський округ,
мішаного, листяного лісу та лісостепу, Лівобережна підділянка.
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1.4.6. Туризм і рекреація.
Пирятинська громада має своє туристичне обличчя. Вигідне географічне
розташування на трасі Киїів-Харків-Довжанський приваблює гостей столиці та
навколишніх громад здійснювати візити на Пирятинщину. Так, за статистикою
Пирятинського краєзнавчого музею, за рік його відвідують близько 15 тисяч
осіб. Серед них близько 25% гості з інших міст та, навіть, країн.
Найбільш активно розвивається еко-туризм, оскільки Полтавщина,
зокрема Пирятинщина, вважається одним із найчистіших регіонів в Україні.
Мальовничі краєвиди, багата флора і фауна, нові туристичні дестинації та
„зелені“ садиби, усі ці фактори сприяють зростанню туристичних потоків в
громаду.
Найцікавішою природною пам’яткою на території громади є ландшафтний
заказник місцевого значення лісопарк „Острів Масальський“ загальною площею
47,0 га (землевласник – ДП „Пирятинський лісгосп“). Назву острів отримав від
прізвища поміщика Масальського, який володів цією землею у ХІХ столітті.
Острів омивається річкою Удай, має естетичне, природоохоронне та
водоохоронне значення. На Острові зустрічаються червонокнижні рослини латаття, глечики жовті, жабурник та водна папороть. На території облаштовані
спортивні та дитячі майданчики, пляж та рятувальний пост. Острів – улюблене
місце відпочинку як пирятинців, так і гостей міста.
У 2009 році створено Національний природний парк „Пирятинський“ (в
околицях міста Пирятина та сіл Грабарівка, Давидівка, Березова Рудка, Сасинівка,
Гурбинці, Леляки, Усівка, Кейбалівка, Каплинці, Харківці, Дейманівка, Високе,
Велика Круча, Повстин, Олександрівка). Працівниками парку облаштовано 15
місць відпочинку та рекреації, проводяться екскурсії еко-маршрутами, надаються
платні послуги щодо організації сплавів на байдарках річкою Удай тощо.
Також туристично-привабливим є Березоворудський парк площею 45 га,
який є пам’яткою садово-паркового мистецтва (власник - Березоворудський
технікум Полтавської державної аграрної академії). Парк створено у ХІХ столітті
родиною дворян Закревських.
Крім того, на території громади розташована низка ботанічних,
гідрологічних, загальнозоологічних заказників місцевого значення. Зокрема,
„Дуб черешатий” (більше 300 років), біля якого у ХІХ столітті було зведено
будівлю Дворянського зібрання. Ще один славетний дуб, віком не менш, ніж 300
років, росте у селі Олександрівка.
Щороку Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини
спільно з НПП „Пирятинський“ проводиться конкурс туристичних маршрутів. У
результаті якого у громаді з’являються нові послуги, які можна запропонувати
туристам.
Окрім екотуризму, у громаді розвивається пізнавальний туризм,
заснований на багатій історії нашого краю. Перша письмова згадка про місто
Пирятин зʼявилася у літописах 1154 року, отож історія містечка розлога та
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цікава. Одним із найстаріших сіл громади є Малютинці, наймолодше – Вишневе.
Більшість сільських населених пунктів налічують 200-300 років. Привабливою
для туристів є легенда про Альошу Поповича Пирятинського, фольклорні
джерела свідчать, що це один із богатирів руських.
У місті збережена пам’ятка архітектури національного значення – Собор
Різдва Пресвятої Богородиці ХVІІ ст., зразок козацького бароко. Також широко
представлена забудова кінця ХІХ століття. Кожна старовинна будівля має свою
унікальну історію. Оглядові екскурсії містом мають популярність у туристів. На
території громади також розміщена найстаріша дерев’яна церква Полтавщини –
Михайлівська церква у с.Повстин, ще одна дерев’яна церква у с.Вечірки, де
служив священиком батько Георгія Андрузького (члена Кирило-Мефодіївського
братства, товариша Шевченка). У селі Березова Рудка знаходиться комплекс
найцікавіших пам’яток нашої громади, куди туристи їдуть протягом всього року.
Це перша садиба дворян Закревських (на території школи), садиба Закревських
(робота архітектора Євгена Червинського) та піраміда-усипальниця родини
Закревських. У середині ХІХ століття там збиралася інтелектуальна еліта, тричі
відвідував Закревських і Тарас Шевченко. Цікавою для гостей громади є й
Заудайщина. У Куріньці туристи можуть попити води із козацької криниці ХVIІ
ст., у Дейманівці відвідати єдиний збережений в громаді вітряний млин із діючим
механізмом, у Білоцерківцях побачити будівлі школи архітектора Опанаса
Сластіона, зразок українського модерну початку ХХ ст.
Усі пам’ятки історії та архітектури зараз досліджуються та активно
включаються у туристичні маршрути. Для облаштування туристичних
маршрутів Пирятинська міська рада встановила 8 інформаційних табличок по
місту та 3 підготовлено для встановлення у селі Березовій Рудці.
Пирятинська громада приваблива для туристів ще й творчим потенціалом,
маємо розвиненні ремесла: бджільництво, сироваріння, кераміка, ковальська
справа, писанкарство, різьблярство, плетіння виробів з бісеру (прикраси),
валяння з вовни, плетіння з соломки, різні види вишивки, мережива, художнього
в’язання. Збереження цих видів народної творчості, відновлення загублених
ремесл, є важливим з точки зору розвитку пізнавального аспекту туристичної
діяльності. З метою популяризації народної творчості, особливо серед молоді,
розроблено та надруковано Каталог народних майстрів та умільців Пирятинської
МТГ та каталог Хенд-мейдерів нашого краю.
Часто в туристів Пирятин асоціюється із пирятинським сиром. Попитом
користуються екскурсії на ТОВ „Пирятинський сирзавод“, а також на приватну
сироварну ТОВ „Леляківське“, вони залишають незабутні враження у гурманів і
є базою для розвитку промислового туризму.
Ще одним туристичним магнітом нашої громади є вежа на території АС-1,
поблизу якої знімався фільм „Королева бензоколонки“. Для пирятинців та гостей
міста у липні проводиться унікальний та яскравий карнавал за мотивами фільму
із спортивними іграми та конкурсами.
З бюджету міської громади щорічно фінансується Програма культурномистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини.
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Наймасштабніші свята збирають в Пирятині гостей із різних областей. Зокрема,
обласний фестиваль „Осіннє золото“, районні фестивалі „Кручанські забави“,
„Курка чубатурка“, міжрегіональний фестиваль творчості людей з інвалідністю
„Древній Пирятин“, обласний телешоу-конкурс „Естрадна Веселка“, фестиваль
авторської пісні імені Володимира Прокопенка, карнавал „Королева
бензоколонки“, показ автентичних костюмів „У моди немає часу“. Особливим
дійством, на яке приїздять гості з різних країн є фестиваль „Древо роду
кобзарського“ у селі Крячківка. Також в рамках Програми проведено 2 семінари
з туризму, близько 10 краєзнавчих лекцій, розроблені туристичні стенди для
встановлення на території громади та інформаційні таблички.
1.4.7. Освіта.
Мережа закладів освіти станом на 01.10.2021 налічувала 36 закладів, з
них:
22 заклади дошкільної освіти і 3 дошкільні підрозділи (737 вихованців);
11 закладів загальної середньої освіти та 7 філій (3074 учні);
3 заклади позашкільної освіти (1200 вихованців).
До 01.10.2021 відбулися заходи щодо оптимізації мережі закладів освіти
Пирятинської міської ради: реорганізовано 3 заклади дошкільної освіти
(Вишневецький ЗДО „Вишенька“, Олександрівський ЗДО „Ромашка“,
Сасинівський ЗДО „Дюймовочка“) в дошкільні підрозділи закладів загальної
середньої освіти; реорганізовано 4 заклади загальної середньої освіти
(Давидівську зш І-ІІ ст., Дейманівську зш І-ІІ ст., Малютинську зш І-ІІ ст.,
Сасинівську зш І-ІІ ст.) з наступним набуттям статусу філій опорних закладів;
Пирятинську станцію юних техніків реорганізовано шляхом приєднання до
Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості.
Усі заклади дошкільної освіти і дошкільні підрозділи належать до
комунальної власності громади: Пирятинський ЗДО „Пролісок“, Пирятинський
ЗДО „Берізка“, Пирятинський ЗДО „Сонечко“, Пирятинський ЗДО „Ромашка“,
Пирятинський ЗДО „Червона Шапочка“, Березоворудський ЗДО „Берізка“,
Великокручанський ЗДО „Колосок“, Вікторійський ЗДО „Веселка“,
Грабарівський ЗДО „Малятко“, Давидівський ЗДО „Берізка“, Дейманівський
ЗДО „Ромашка“, Калиновомостівський ЗДО „Калинка“, Каплинцівський ЗДО
„Дзвіночок“, Кейбалівський ЗДО „Колосок“, Крячківський ЗДО „Пролісок“,
Малютинський ЗДО „Сонечко“, Новомартиновицький ЗДО „Теремок“,
Повстинський ЗДО „Барвінок“, Прихідківський ЗДО „Дюймовочка“,
Смотриківський ЗДО „Малятко“, Теплівський ЗДО „Теремок“, Харківецький
ЗДО „Сонечко“, Яцинівський ДНЗ „Світлячок“, Дошкільний підрозділ
Пирятинського ліцею № 6 „Ромашка“ (с.Олександрівка), Дошкільний підрозділ
Пирятинського ліцею № 6 „Дюймовочка“ (с.Сасинівка), Дошкільний підрозділ
Вишневецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів „Вишенька“ (с.Вишневе).
Загальна кількість вихованців становить 737 дітей. Функціонує 45 груп, з них: 6
груп раннього віку та 39 груп дошкільного віку. Освітній процес забезпечують
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96 педагогічних працівників, з них – 54 з вищою освітою, 42 – з незакінченою
вищою освітою.
Упродовж 9 місяців 2021 року в закладах дошкільної освіти було зроблено
асфальтування мощення в`їзду господарчої частини подвір`я (50,0 тис.грн.,
Пирятинський ЗДО „Червона Шапочка“,), ремонт музичної зали (50,0 тис.грн.,
Пирятинський ЗДО „Сонечко“, Пирятинський ЗДО „Ромашка“), підвісну стелю
в музичній залі Пирятинського ЗДО „Ромашка“ на суму 17,5 тис.грн.; поточний
ремонт приміщень для дошкільного підрозділу (Вишневецька зш І-ІІІ ступенів),
поточний ремонт системи опалення (Давидівський ЗДО „Берізка“ на суму 6,1
тис.грн., Пирятинський ЗДО „Сонечко“ – 13,8 тис.грн.), по всіх закладах
проведено поточні ремонти. Триває реконструкція з впровадження заходів по
енергозбереженню в Пирятинському ЗДО „Берізка“.
Матеріально-технічну
базу
закладів
поповнено
придбаними
вогнегасниками (42 шт. на 22,6 тис.грн.) та бензокосами (4 шт. на суму 17,8 тис.
грн., Харківецький ЗДО „Сонечко“, Грабарівський ЗДО „Малятко“,
Великокручанський ЗДО „Колосок“, Крячківський ЗДО „Пролісок“),
комплектами столового посуду.
Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти
у 2021 році забезпечували Пирятинський ліцей з Філією, Пирятинський ліцей №4
з Дейманівською філією, Пирятинський ліцей №6 з Олександрівською філією та
Сасинівською філією, Березоворудська зш І-ІІІ ступенів, Великокручанська зш
І-ІІІ ступенів, Вишневецька зш І-ІІІ ступенів, Вікторійська зш І-ІІІ ступенів,
Куріньківська зш І-ІІ ступенів, Новомартиновицька зш І-ІІІ ступенів з
Давидівською філією, Повстинська зш І-ІІ ступенів, Теплівська зш І-ІІІ ступенів
з Смотриківською філією та Малютинською філією.
Станом на 01.10.2021 в закладах навчається 3074 учні, середня
наповнюваність класів – 15,1, навчальний процес забезпечують 386 педагогічних
працівників.
Таблиця 7. Інформація про завантаженість закладів
загальної середньої освіти
ЗЗСО

Кількість
класів

Кількість
учнів

Пирятинський ліцей
Філія Пирятинського ліцею
Пирятинська ліцей № 4
Дейманівська філія Пирятинського ліцею № 4
Пирятинська ліцей № 6
Олександрівська філія Пирятинського ліцею
№6
Сасинівська філія Пирятинського ліцею № 6
Березоворудська зш І-ІІІ ступенів
Великокручанська зш І-ІІІ ступенів

36
9
22
5
22
3

843
129
585
41
513
16

Середня
наповнюваність
класів
23,4
14,3
26,6
8,2
23,3
5,3

6
10
11

37
130
124

6,2
13
11,3
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Вишневецька зш І-ІІІ ступенів
Вікторійська зш І-ІІІ ступенів
Куріньківська зш І-ІІ ступенів
Новомартиновицька зш І-ІІІ ступенів
Давидівська філія Новомартиновицької зш ІІІІ ступенів
Повстинська зш І-ІІ ступеннів
Теплівська зш І-ІІІ ступенів
Малютинська філія Теплівської зш І-ІІІ
ступенів
Смотриківська філія Теплівської зш І-ІІІ
ступенів
Усього:

10
11
4
11
9

68
88
30
135
61

6,8
8
7,5
12,3
6,8

7
10
8

53
104
50

7,6
10,4
6,3

9

67

7,4

203

3074

15,1

У зв`язку з відсутністю достатнього контингенту дітей організовано
навчання в з`єднаному класі (класі-комплекті) у Дейманівській філії
Пирятинського ліцею № 4, Куріньківській зш І-ІІ ступенів.
Для здобуття освіти учнями створювались належні умови, у тому числі
організовано гаряче харчування для 79% від загальної кількості учнів (2020 р. –
70,9%), забезпечено підвезенням до місця навчання і додому 718 учнів, що
становить 97,8% від потреби. На умовах співфінансування за обласні кошти та
за кошти бюджету МТГ додатково придбано 2 шкільні автобуси, і станом на
01.10.2021 парк автобусів налічував 12 одиниць. До кінця року планується
придбання ще двох шкільних автобусів.
Здійснювались заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.
У таборах за межами області оздоровилось 103 дитини (39 дітей – за кошти
бюджету МТГ; 43 дитини – за рахунок часткового відшкодування з бюджету
МТГ, обласного бюджету, коштів батьків; 21 дитина – за рахунок коштів
обласного бюджету).
Забезпечено доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми
потребами, відкрито 18 класів з інклюзивним навчанням, у яких навчається
25 дітей з особливими освітніми потребами. Організовано здобуття освіти за
індивідуальною формою: педагогічний патронаж – для 2 учнів, сімейна форма
здобуття освіти – для 3 учнів, екстернат – для 1 учня.
Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 років до 18 років, надання
психолого-педагогічної
допомоги
та
забезпечення
їх
системного
кваліфікованого супроводженння працює Інклюзивно-ресурсний центр відділу
освіти, молоді та спорту міської ради.
Упродовж 2021 року здійснювались заходи для покращення матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти:
проводились усі види ремонтних робіт, а саме: здійснено поточний
ремонт підвального приміщення Пирятинського ліцею на суму 214,0 тис.грн.;
виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво спортивного
залу Пирятинського ліцею (200,0 тис.грн.); придбано два шкільних автобуса для
Пирятинського ліцею (1950,0 тис.грн.), виконано поточний ремонт автобуса
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Пирятинського ліцею № 4 (115,0 тис.грн.), капітальний ремонт автобуса
Березоворудської зш І-ІІІ ст. (160,0 тис.грн.); встановлено кабінки у санвузлах
закладів загальної середньої освіти (111,4 тис.грн.); придбано фарбу для
проведення ремонтних робіт (130,0 тис.грн.);
поповнено парк компʼютерної техніки, а саме: придбано 100 ноутбуків
на суму 2200,0 тис.грн. (на всі заклади загальної середньої освіти); один
навчально-комп`ютерний комплекс на суму 350,0 тис.грн. (Пирятинський ліцей
№ 4); комплект гри „Лазертаг“ (114,4 тис.грн.); 5 SMART-телевізорів на суму
48,9 тис.грн. (Куріньківська зш І-ІІ ст., Повстинська зш І-ІІ ст., Смотриківська
філія Теплівської зш І-ІІІ ст., Вишневецька зш І-ІІІ ст., Сасинівська філія
Пирятинського ліцею № 6); 7 проєкторів на суму 105,0 тис.грн. (Пирятинський
ліцей № 4, Березоворудська зш І-ІІІ ст., Вікторійська зш І-ІІІ ст., Куріньківська
зш І-ІІ ст., Малютинська філія Теплівської зш І-ІІ ст., Новомартиновицька зш ІІІІ ст., Теплівська зш І-ІІІ ст.); мультимедійні комплекси на суму 150,0 тис.грн.
(Пирятинський ліцей, Пирятинський ліцей № 4, Березоворудська зш І-ІІІ ст.);
багатофункціональні пристрої на суму 120,0 тис.грн. (Пирятинський ліцей № 4,
Філія Пирятинського ліцею, Березоворудська зш І-ІІІ ст., Давидівська філія
Новомартиновицької зш І-ІІІ ст., Куріньківська зш І-ІІ ст., Смотриківська філія
Теплівської зш І-ІІІ ст., Новомартиновицька зш І-ІІІ ст., Великокручанська зш ІІІІ ст., Вікторійська зш І-ІІІ ст., Малютинська філія Теплівської зш І-ІІІ ст.,
Теплівська зш І-ІІІ ст., Повтсинська зш І-ІІ ст.);
за кошти державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ (1116,2 тис. грн.)
у 2021 році проведені закупівлі засобів навчання та обладнання на суму 295,2
тис. грн. (Пирятинський ліцей – 83,5 тис.грн., Пирятинський ліцей № 4 – 41,8
тис.грн., Пирятинський ліцей № 6 – 41,8 тис.грн., сільські заклади – 128,2
тис.грн.), сучасних меблів на суму 335,0 тис. грн. (Пирятинський ліцей – 80,0
тис.грн., Пирятинський ліцей № 4 – 40,0 тис.грн., Пирятинський ліцей № 6 – 40,0
тис. грн., сільські заклади – 175,0 тис.грн.), комп`ютерного обладнання на суму
486,0 тис. грн. (Пирятинський ліцей – 100,0 тис.грн., Пирятинський ліцей № 4
– 60,0 тис.грн., Пирятинський ліцей № 6 – 60,0 тис.грн., сільські заклади – 266,0
тис.грн.);
придбано та встановлено камери відеоспостереження на суму 300,0
тис.грн. (Пирятинський ліцей, Філія Пирятинського ліцею, Пирятинський ліцей
№ 4, Пирятинський ліцей № 6);
здійснено повірку та придбання 38 вогнегасників на суму 19,8 тис.грн.,
придбано засоби індивідуального захисту - 34 протигази на суму 49,3 тис.грн.
Завершено тендер на облаштування пожежної сигналізації у Великокручанській
зш І-ІІІ ст. на суму 119,9 тис.грн., у Новомартиновицький зш І-ІІІ ст. - 267,3
тис.грн.; виготовлено проєктно-кошторисну документацію на облаштування
пожежною сигналізацією 5 закладів; проведено ремонт та обстеження фахівцями
пожежних водойм; проведено ідентифікацію котелень та заміри опору ізоляції
тощо. Усього на заходи з пожежної безпеки по закладах загальної середньої
освіти витрачено 2377,0 тис.грн.;
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придбано 7 бензокос на суму 31,2 тис.грн. (Давидівська філія
Новомартиновицької зш І-ІІІ ст., Сасинівська філія Пирятинського ліцею № 6,
Дейманівська філія Пирятинського ліцею № 4, Куріньківська зш І-ІІ ст.,
Повстинська зш І-ІІ ст., Смотриківська флія Теплівської зш І-ІІІ ст.,
Березоворудська зш І-ІІІ ст.);
замінено 7 вікон Теплівської зш І-ІІІ ст. на енергозберігаючі (45,0 тис.грн.).
Позашкільна освіта представлена Пирятинською дитячо-юнацькою
спортивною школою (ДЮСШ), Пирятинською станцією юних натуралістів
(СЮН), Пирятинським центром дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ), в яких
виховується 1200 дітей (39% від загальної кількості дітей). Вихованці отримують
додаткову освіту в 40 гуртках (78 гурткових групах).
У закладах створено належні умови для вибору вихованцями видів творчої
діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків, вжито заходи щодо
залучення дітей та підлітків, які потребують соціальної допомоги, до різних
форм позашкільної освіти.
У Пирятинській СЮН працює 8 гурткових груп (8 гуртків), у яких
навчається 120 дітей. Навчальний процес забезпечує 5 педагогічних працівників.
У Пирятинському ЦДЮТ позашкільною освітою охоплено 624 вихованців,
функціонує 39 гурткових груп (27 гуртків). Навчальний процес забезпечує 16
педагогічних працівників. Заклад позашкільної освіти входить у трійку кращих
закладів області з художньо-естетичного виховання.
Про високий рівень навчання в гуртках і творчих колективах закладів
позашкільної освіти свідчать зайняті вихованцями призові місця в конкурсах,
фестивалях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Вихованці закладів позашкільної освіти – активні учасники учнівського
самоврядування, а також є учасниками Пирятинської молодіжної ради. З метою
активізаці молодіжного руху відділом освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради розроблено проєкт програми „Молодь Пирятинщини“ на 2022 рік.
За програмою „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської
МТГ у 2021 році“ протягом 2021-2022 навчального року 17 учнів
отримуватимуть стипендії у трьох номінаціях: освітня діяльність – 3 учні,
спортивна – 7 учнів, мистецька – 7. Програмою передбачено фінансування в сумі
94,5 тис. грн.
Упродовж 2021 року виконком міської ради працював і над покращенням
умов перебування дітей у позашкільних закладах – у ЦДЮТ проведено
реконструкцію закладу з впровадженням заходів по енергозбереженню в сумі
1007,0 тис.грн.
У цілому в січні-вересні 2021 року проведено капітальні та поточні
ремонти закладів освіти на суму 6861,8 тис. грн. (у 2020 році – 1767,2 тис. грн.),
покращено матеріально-технічну базу на суму 6119,8 тис. грн. (2020 р. – 1813,9
тис. грн), усього витрачено на зазначені цілі 12981,6 тис. грн. (2020 р. – 3576,1
тис. грн).
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На теренах громади функціонує 2 заклади вищої освіти – Пирятинська
філія ПВНЗ „Європейський університет“, ВСП „Березоворудський фаховий
коледж Полтавського аграрного університету“.
Пирятинська філія Приватного вищого навчального закладу
„Європейський університет“, готує фахівців із п`яти спеціальностей:
„Інформаційна, бібліотечна та архівна справа“, „Право“, „Облік і
оподаткування“, „Екологія“, „Комп`ютерна інженерія“. Станом на 01.10.2021 в
закладі навчається 78 студентів (отримують спеціальність
- молодший
спеціаліст).
Відокремлений структурний підрозділ „Березоворудський фаховий
коледж Полтавського аграрного університету“ готує фахівців із трьох
спеціальностей спеціальностей: „Агрономія“, „Агроінженерія“, „Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва“. Станом на 01.10.2021 на
денній формі в закладі навчається 408 студентів, на заочній - 190 студентів.
1.4.8. Культура.
У громаді діє розгалужена мережа закладів культури і мистецтва, яка
відповідає потребам населення. У січні 2021 року до неї приєдналися низка
сільських клубних закладів та бібліотек. На даний час мережа налічує:
29 клубних закладів: Пирятинський культурно-громадський центр та його
відокремлені структурні підрозділи – філії (колишні СБК і СК) в кількості 28
одиниць;
бібліотечна система громада побудована по такому ж принципу:
Пирятинська публічна бібліотека та відокремлені структурні підрозділи – 28
бібліотек-філій;
Пирятинський краєзнавчий музей,
Пирятинська школа мистецтв.
Упродовж року відповідно до Програми культурно-мистецьких заходів,
розвитку туризму та охорони культурної спадщини проведено ряд заходів:
вшанування пам’яті загиблого учасника АТО, Героя України Конопльова А.,
святкування Дня Соборності України, вшанування Героїв Небесної сотні,
Учасників бойових дій на території інших держав, День Українського
Добровольця, Міжнародний День прав жінок і миру, заходи з нагоди Дня
народження Т.Г. Шевченка, мітинги присвячені 35-ій річниці Чорнобильської
трагедії та Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги. Також відбулися святкові
заходи до дня Європи, Дня державного прапора України, Дня захисників
України. Не малий резонанс відвідувачів викликали мистецька виставка
„Весняний вернісаж“, фестиваль авторської пісні імені В. Прокопенка, Свято
Івана Купала, відкритий регіональний фестиваль творчості людей з інвалідністю
„Древній Пирятин“, Міжнародний фестиваль „Древо роду кобзарського“, Дні сіл
населених пунктів Пирятинської громади, карнавал „Королева бензоколонки“,
святкові заходи до Дня Незалежності України, фестиваль українського одягу „У
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моди немає часу“, обласне свято „Осіннє золото“, святкові заходи з нагоди Дня
міста.
Пирятинський краєзнавчий музей функціонує з 1967 року. На даний час в
п’яти залах музею, загальна площа яких 160 кв. м, до огляду пропонується більше
2000 експонатів, які знайомлять з історією Пирятинського краю, починаючи з
доісторичних часів і закінчуючи сьогоденням. Всього в музейних фондах
зберігається до 15000 експонатів. Серед унікальних експонатів, які музей
отримав протягом 2018-2019 років, дукачі та печатки XVIII-XIX століття,
особисті речі історика-архівіста Івана Бутича (нагороди, фото, універсали), посуд
міщанської родини Пирятина ХІХ ст.
У Пирятинській школі мистецтв навчається 308 учнів. Заклад має 6
відділів: народний, фортепіанний, оркестровий, мистецький, сольного співу,
теоретичний. Учні навчаються грати на фортепіано, баяні, акордеоні, гітарі,
скрипці, бандурі, трубі, саксофоні, віолончелі. Діти опановують спів,
хореографію (народно-сценічний танець) та образотворче мистецтво. Учні є
постійними переможцями обласних конкурсів „Юний віртуоз“, „Джерела надії“,
„Музичний калейдоскоп“ та всеукраїнського – „Класичний меридіан“.
Заклади клубного типу працюють у межах затверджених календарних
планів та проводять свята державного та місцевого рівня, гурткову та громадську
роботу із населенням.
Пирятинська публічна бібліотека, окрім книговидачі, постійно організовує
публічні заходи, дискусійні клуби, вікторини, літературні конкурси, відзначає
найактивніших читачів. Книжковий фонд налічує 193690 книг, протягом 9
місяців поточного року придбано ще 532 книги. Кількість зареєстрованих
читачів становить 9944 особи (з них діти – 2496, дорослі – 7448). Серед
постійних користувачів бібліотеки крім жителів Пирятинської МТГ є жителі
Гребінки то Чорнух.
1.4.9. Охорона здоровʼя
З метою забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та
ефективною медичною допомогою (як на первинному так і на вторинному рівні)
на території громади функціонують КП „Пирятинський ЦПМСД“, КП
„Пирятинська лікарня“ та приватні медичні кабінети.
Система первинної медичної галузі громади представлена комунальним
підприємством „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ та приватними медичними кабінетами, які надають
первинну медичну допомогу на ліцензійних умовах. Усього послуг надають 15
сімейних лікарів при потребі – 18. Кількість неохопленого деклараціями НСЗУ
населення становить 6067 особи або 20%.
КП „Пирятинський ЦПМСД“ включає в себе 4 амбулаторії загальної
практики сімейної медицини (АЗПСМ), а саме: Новомартиновицька АЗПСМ,
Великокручанська АЗПСМ, Пирятинська АЗПСМ, Березоворудська АЗПСМ та
22 фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи): Білоцерківський, Давидівський,
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Повстинський, Олександрівський, Усівський, Малютинський, Кротівський,
Кейбалівський, Каплинцівський, Калиновомостівський, Дейманівський,
Гурбинський, Грабарівський, Смотрицький, Харківецький, Крячківський,
Яцинівський, Сасинівський, Куріньківський, Вікторійський, Вишневецький,
Теплівський.
На підприємстві надають первинну медичну допомогу 7 сімейних лікарів,
ними станом на 01.10.2021 р. підписано 12150 декларацій, що складає майже 41%
від загальної кількості жителів. За гендерною ознакою 44,7% становлять
чоловіки, решта 55,3% - жінки. Число лікарських відвідувань до сімейних лікарів
за 9 місяців 2021 року склало 18268 відвідувань, в тому числі профілактичні
відвідування – 8648, з приводу захворювання – 9620. Число відвідувань вдома
склало 445.
Упродовж поточного року КП „Пирятинський ЦПМСД“ отримав
додаткове фінансування з бюджету Пирятинської МТГ на суму 4138,9 тис. грн.
на придбання виробів медичного призначення, відшкодування вартості
пільгових медикаментів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, виплату
заробітної плати працівникам сільської медиціни та придбання предметів та
матеріалів для проведення поточного ремонту підприємства тощо.
У громаді поряд з комунальним медичним закладом активно розвивається
приватна медична допомога, яка налічує 6 приватних кабінетів. Населення
обслуговують 3 педіатри (ФОП Бражник О.О., ФОП Захаренко К.Г., ФОП
Шаренко-Лаптєва Л.В.) та 5 сімейних лікарів (ФОП Бобир М.М. – 2 сімейних
лікарі, ФОП Дядькова І.М. – 2 сімейних лікарі, ФОП Гаркавенко Т.В.).
Вищезазначені суб’єкти господарювання уклали договори з Національною
службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій, тому мешканці громади, які заключили декларації з лікарями
обслуговуються безкоштовно.
Станом на 01.10.2021 рік з фізичними особами-підприємцями заключено
11583 декларації, що складає майже 39% від загальної кількості жителів громади,
з них 45,1% становлять чоловіки, решта 54,9% жінки. З метою надання якісної
медичної допомоги, приватні заклади забезпечені сучасним медичним
обладнанням відповідно до „Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають
первинну медичну допомогу“.
Для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню на
вторинному рівні, рішенням сімдесят шостої сесії міської ради сьомого
скликання від 20.10.2020 р. №463 КП „Пирятинська лікарня“ прийнято у
комунальну власність Пирятинської МТГ.
В КП „Пирятинська лікарня“ надається амбулаторно-поліклінічна
допомога на 320 відвідувань за зміну та стаціонарна допомога в хірургічному,
неврологічному, терапевтичному, інфекційному та гінекологічному відділеннях
на 120 ліжок цілодобового перебування хворих та 30 ліжок денного стаціонару.
Крім того структурними підрозділами здійснюються допоміжні діагностичні
обстеження:
УЗД,
рентгенологічні
та
функціональні
обстеження,
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езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія та цистоскопія. В
структурі підприємства функціонують клінічно-діагностична та бактеріологічна
лабораторії, кабінет УЗД.
На стаціонарних ліжках за 9 місяців 2021 року проліковано 2286 хворих (в
тому числі чоловіків 983 та жінок 1303), які перебували на ліжку 20497
ліжкоднів. В поліклінічне відділення для надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги за вказаний період звернулося 57074 хворих, переважно на прийом до
лікарів: хірурга, гінеколога, рентгенолога.
Для надання медичних послуг населенню укладено договір з НСЗУ про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 10
пакетами медичних послуг (амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна
допомога з хірургічними та без хірургічних втручань, пріоритетні та інші
послуги), в період січень-травень – з надання медичної допомоги хворим на
COVID-19. За надання вищезазначених медичних послуг за 9 місяців отримано
коштів від НСЗУ в сумі 23854,0 тис.грн.
Штатний розпис КП „Пирятинська лікарня“ станом на 01.10.2021 року
затверджено в кількості 278,0 штатних одиниць, з яких фактично зайнято 210,5
шт. одиниць.
На протязі 2021 року, за кошти, отримані від платних послуг, проведено
капітальні видатки в сумі 58,8 тис.грн. на придбання імуноферментного
аналізатора та холодильника. За кошти, виділені з бюджету Пирятинської МТГ
проведено капітальні видатки на розробку та корегування проєктно-кошторисної
документації, капітальний ремонт інфекційного та педіатричного відділень,
денного стаціонару на загальну суму 324,4 тис.грн.
1.4.10. Фізична культура і спорт
Важливою складовою соціально-економічної політики Пирятинської МТГ
є розвиток фізичної культури та спорту. Досить розгалужена система
фізкультурно-спортивних закладів і станом на 01.10.2021 функціонують:
Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) налічує 5
спортивних відділень: баскетбол, легка атлетика, футбол, боротьба сумо, дзюдо;
Фізкультурно-спортивний клуб ,,Оранжевий м’яч“;
Пирятинська района організація ВФСТ „Колос“ АПК України;
Пирятинська района Федерація волейболу;
Міський шаховий клуб „Дебют“;
Футбольний клуб ,,Пирятин“ (юнаки та дорослі);
3 спортивних зали.
У Пирятинській ДЮСШ виховується 452 учні. Заняття проводяться у
31 навчальній групі. Усього працює 12 тренерів-викладачів, з них штатних –
8. У 2021 році підготовлено більше 200 переможців обласних, Всеукраїнських та
міжнародних змагань, 174 спортсмени-розрядники.
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На відділенні баскетболу працює два тренери-викладачі, один з них
сумісник. Певних успіхів у своїй роботі досяг тренер-викладач відділення
баскетболу Богатинський О.Я. Протягом року переможцями та призерами
Чемпіонатів області та обласної Гімназіади школярів стали 7 команд юнаків та
дівчат різних вікових груп. Троє учнів входять до складу юнацької збірної
команди області для участі у Чемпіонаті України.
На відділенні легкої атлетики працює 4 штатних тренерів-викладачів та 3
сумісники. У 2021 році вихованці відділення змагаючись на Гімназіаді
школярів України стали чемпіонами: Скочко В. - з бігу на 3000 метрів та
Безсмертна Ірина із стрибків у висоту з розбігу, Костенко С. та Тараненко В.
посіли третє місце з естафетного бігу. На чемпіонаті України Скочко В. переміг
з бігу на 800 та 3000 метрів, а Безсмертна І. була другою у стрибках у висоту з
розбігу. Також Безсмертна І. включена до складу юнацької збірної команди
України для участі у чемпіонаті асоціації балканських країн з легкої атлетики в
Сербії. Вихованці відділення посіли І командне місце на чемпіонаті області з
легкої атлетики.
З 2019 року працює відділення дзюдо (тренер-викладач Антончук П.В.),
учні якого досягли значних успіхів на обласному та національному рівнях. У
2021 році переможцями та призерами на обласному рівні стали 8 спортсменів,
на національних змаганнях 5 учнів.
Вдало виступили спортсмени відділення сумо на обласних змаганнях - 12
медалістів, національних – 7 медалістів та перше командне місце на
європейському чемпіонаті.
На відділенні футболу працюють два штатних тренери-викладача
Бурий М.С. та Ліпчанський С.І. На даний момент тривають ігри Чемпіонатів
області у трьох вікових групах. Тренери-викладачі відділення футболу
працюють над оздоровленням дітей силами природи, проводячи більшість занять
на свіжому повітрі, включаючи закалювання прохолодною водою. За
результатами медогляду учні відділення футболу мають найкращі показники
серцево-судинних проб (проба Руф’є). У зв’язку із карантинними обмеженнями
змагання обласної гімназіади з футболу перенесені на наступний рік.
У 2021 році продовжено укріплення матеріально-спортивної бази
Пирятинської ДЮСШ: на навчально-тренувальній базі „Юність“ планується
встановлення модульної роздягальні на дві команди вартістю 420,0 тис.грн.
облаштовано огорожу волейбольного майданчика із штучним покриттям,
вирішується питання синтетичного покриття сектору для стрибків у довжину
з розбігу.
Видатки бюджету МТГ, в основному, забезпечують витрати на захищені
статті та навчально-тренувальну роботу, пов’язану з участю вихованців ДЮСШ
у змаганнях різних рівнів.
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1.4.11. Соціальний захист
З метою підвищення соціального захисту у виконкомі міської ради
ведеться облік вразливих верств населення, що мешкають в громаді. Так, на
обліку перебувають 6159 осіб:
учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил - 371;
членів сімей загиблих учасників бойових дій - 20;
учасники бойових дій, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні
бойової діяльності військ на території Афганістану – 155;
членів сімей загиблих учасників бойових дій, які брали участь у бойових
діях чи забезпеченні бойової діяльності військ на території Афганістану – 4;
ЧАЕС – 802;
особи з інвалідністю – 2150;
з їх числа діти з інвалідністю – 152;
внутрішньо переміщені особи – 563;
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб – 55;
сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах – 65;
діти, які опинилися в складних життєвих обставинах – 133;
діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 96;
осіб молодіжного віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі – 28;
особи, що постраждали від домашнього насильства – 22;
діти, що постраждали від домашнього насильства – 2;
батодітні сім’ї – 294;
дітей з багатодітних осіб – 976;
сімей з новонародженими дітьми, які потребують соціальної підтримки –
87;
матерів-героїнь – 120.
З метою підтримки зазначених категорій населення реалізуються 2 місцеві
(регіональні) програми: „Комплексна програма соціального захисту та
соціального забезпечення населення на 2021 рік“ та „Програма соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді на 2021 рік“. За 9 місяців 2021 рік на заходи
програм, відповідно до яких надається майже 46,9 тис.послуг, спрямовано 5953,9
тис.грн.
Для покращення якості надання соціальних послуг та здійснення якісного
обслуговування осіб пільгових категорій за рахунок бюджету МТГ за 9 місяців
2021 року відділом з питань надання державних соціальних допомог, субсидій,
інших видів соціальної підтримки населення та роботи з інформаційними
системами № 3 Управління соціального захисту населення Лубенської районної
державної адміністрації здійснено оплату послуг Укрпошти за пересилку до
Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області
особових справ отримувачів всіх видів державних соціальних допомог, придбано
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тонери для заправки картриджів їх реставрація, стрічок фарбувальних, папір на
загальну суму 45,0 тис.грн.
На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на
2021 рік програми, у січні-вересні 2021 року надано матеріальну допомогу 87
породіллям в розмірі 2,0 тис.грн. на загальну суму 174,0 тис.грн.
Станом на 01.10.2021р. соціальними послугами Пирятинського центру
надання соціальних послуг Пирятинської міської ради (далі Пирятинський
ЦНСП) скористалися 2679 громадяни, з них із сільської місцевості 1449 осіб.
У Пирятинському ЦНСП діють 5 відділень: соціальної допомоги вдома;
денного перебування; стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання; організації надання адресної натуральної допомоги; соціального
супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
У відділенні соціальної допомоги вдома за 9 місяців 2021 року на
обслуговуванні перебуває 488 громадян, всього з початку року відділенням
обслужено 556 громадян, з них із сільської місцевості 272. Соціальні робітники
відділення соціальної допомоги вдома забезпечені велосипедами, спецодягом,
взуттям та інвентарем. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції
COVID-19 соціальні робітники забезпечені захисними масками, гумовими
рукавичками, бахілами, милом та антисептичними засобами.
Протягом 9 місяців 2021 року відділенням денного перебування обслужено
1295 громадян, з них із сільської місцевості – 817 осіб. Всього надано 6962
послуг (послугу соціальної адаптації - 1069, денний догляд - 5893).
Автотранспортну послугу „соціальне таксі“ отримали 13 осіб, надано 24 послуги.
Станом на 01.10.2021 у відділенні стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання с.Вишневе проживає 21 особа. З початку року
послугу „Догляд стаціонарний“ отримали 26 осіб. Підопічні відділення
забезпечені м’яким та твердим інвентарем, миючими засобами, рушниками,
засобами гігієни, натільною та постільною білизною. Надається чотириразове
раціональне харчування. З метою запобігання поширення епідемії
коронавірусної хвороби (COVID-19), громадяни у відділенні стаціонарного
догляду перебувають на карантинному режимі. Щодня проводиться вологе
прибирання, дезінфекція поверхонь та температурний скринінг персоналу та
підопічних.
Послугами відділення організації надання адресної натуральної допомоги
скористалось – 826 громадян, надано 2949 послуг. Виключно послугами
відділення скористалися 545 громадян, з них із сільської місцевості ‒ 149.
Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації користується 145 осіб
(виключно відділення – 105 осіб). Станом на 01.10.2021 року Пунктом прокату в
тимчасове користування видано 159 технічних та інших засобів реабілітації.
Протягом звітного періоду надавалися послуги перукарем сільському населенню
за місцем проживання в селах: Вікторія, Вишневе, Повстин, Курінька,
Олександрівка, Велика Круча, Кейбалівка, Леляки, Сасинівка, Яцини,
Малютинці, Крячківка, Теплівка, Нові Мартиновичі, Гурбинці, де надано 112
послуг.
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Станом на 01.10.2021 року на обліку відділення соціального супроводу
осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах перебувають 65
сімей/осіб (у них 133 дитини), які опинилися у складних життєвих обставинах,
що проживають на території Пирятинської МТГ. Соціальними послугами
охоплено 257 сімей/осіб, яким надано 480 соціальних послуг. За місцем
проживання здійснено початкові оцінки потреб 167 осіб/сімей.
Забезпечується соціальний супровід прийомних сімей (3 сімʼї) та дитячого
будинку сімейного типу (6 будинків), у яких виховуються 45 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Спільно з Пирятинським районним сектором філії Державної установи
„Центр пробації“ в Полтавській області проводиться соціальна робота з 28
особами молодіжного віку, засудженими до покарань не пов’язаних з
позбавленням волі, спрямована на профілактику асоціальної поведінки,
надається інформація з питань працевлаштування, отримання державної
соціальної допомоги.
Протягом 9 місяців 2021 працівниками відділення соціального супроводу
осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, обстежено умови
проживання 32 сім’ї з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при
народженні дитини та 24 багатодітних родин.
У вересні місяці 2021 року 72 дітей із сімей, які перебувають в складних
життєвих обставинах та дітей із багатодітних сімей, які йдуть до першого класу,
отримали набори канцтоварів.
За 9 місяців 2021 року з бюджету Пирятинської міської територіальної
громади на утримання Пирятинського ЦНСП використано 7975,8 тис. грн.
За січень-вересень 2021 року сформовано базу даних: 54 дитини
перебувають на обліку, як діти сироти та діти позбавлені батьківського
піклування; 24 дитини, які навчаються у закладах інституційного догляду за
заявами батьків; 1 дитина перебуває у патронатній сім’ї; 40 дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу;
5 дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомній
сім’ї.
На квартирному обліку при виконкомі Пирятинської міської ради
перебувають діти віком: від 16 до 23 років - 28 осіб; від 23 до 35 років - 14 осіб.
Щомісячно проводяться обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
У закладах освіти у квітні, жовтні 2021 року організовано та проведено
місячники правовиховної роботи.
Протягом звітного періоду надано 15 соціальних послуг щодо надання
одиноким матерям соціальних відпусток.
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1.4.12. Безпека і цивільний захист
Згідно Кодексу цивільного захисту України на території Пирятинської
міської ради функціонує Пирятинська міська ланка територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту до складу якої входять об’єктові
та місцеві формування цивільного захисту. На території громади розміщено: 1
хімічно-небезпечний об’єкт, 49 потенційно-небезпечних об’єкти та 26 об’єктів
підвищеної небезпеки.
З метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій розроблений план
реагування на надзвичайні ситуації та затверджений перелік підприємств,
установ та організацій, які будуть задіяні у разі евакуації населення та ліквідації
надзвичайної ситуацій (служби енергетики, захисту сільськогосподарських
тварин і рослин, інженерна, комунальна-технічна, медична, зв’язку і оповіщення,
протипожежна, торгівлі та харчування, охорони громадського порядку). Для
своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних
ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій та населення у м.Пирятин застосовується система
оповіщення.
При міській раді створені комісії: з питань техногенно екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (за 9 місяців 2021 року проведено 18 засідань),
надзвичайна протиепізоотична комісія (не було засідань), евакуаційна комісія (1
засідання), спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру (не було засідань) і Штаб з ліквідації надзвичайних
ситуацій (5 засідань), які здійснюють оперативне реагування на надзвичайні
ситуації та події в громаді.
У 2021 році на всій території України діє режим надзвичайної ситуації. На
території громади зафіксовано небезпечні події техногенного та побутового
характеру: пожеж - 35, дорожньо-транспортних пригод – 63.
Всі виниклі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками ДПРЧ-19
Лубенського районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області. З
метою забезпечення підрозділу обладнанням, що дає змогу оперативно
проводити першочергові роботи з ліквідації наслідків надзвичайних подій, за
рахунок бюджету МТГ придбано запасні частини та матеріали для проведення
поточного ремонту пожежних автомобілів (29,7 тис. грн.), придбано аварійнорятувальне обладнання (11,3 тис. грн.), а також паливо - мастильні матеріали
(59,0 тис.грн.).
Для забезпечення реального та ефективного функціонування Пирятинської
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту у Полтавській області до місцевого матеріального резерву придбано
ПММ (бензин марки А-92 (1000 л), дизельне паливо (5000 л)). З метою
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку з бюджету МТГ
виділено 2000,0 тис.грн. по Програмі „Безпечна громада на 2021 рік“ на
створення єдиної системи відеоспостереження, зараз відбуваються роботи по
створенню системи.
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Для покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу
підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які
беруть участь в операції обʼєднаних сил на сході Україні, у 2021 році
використано 150,0 тис. грн. для Придбання обладнання спеціального
призначення для підрозділів УСБУ в Полтавській області, які беруть участь в
ООС на сході України.
З метою підтримки військової частини А-1499, яка дислокується у
м.Пирятин, виділено з бюджету МТГ кошти на придбання товарів на виконання
будівельних робіт (210,0 тис.грн.), придбання оргтехніки та канцелярського
приладдя (30 тис.грн.), облаштування системи відео спостереження (49,9
тис.грн.), облаштування вуличного освітлення (20,0 тис.грн.), придбання
будівельних матеріалів на відновлення казарм (290,1 тис.грн.), загальна вартість
складає 600 тис.грн.
1.4.13. Е-врядування та адміністративні послуги.
Впродовж 9 місяців 2021 року ЦНАП виконавчого комітету Пирятинської
міської ради працював над організацією надання адміністративних послуг,
спрощенням і вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного
законодавства та потреб громадян (в тому числі в умовах дії карантину),
наповненням Реєстру територіальної громади, розширенням спектру послуг
(особливо соціального характеру), підвищенням рівня професіоналізму
адміністраторів, доступністю послуг для громадян, як в місті, так і в сільських
населених пунктах старостинських округів.
ЦНАП здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна“, прийом
документів, видача результатів послуг проводиться виключно через
адміністраторів ЦНАП із дотриманням Єдиних вимог (стандарту) до якості
обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг.
Адміністратори ЦНАП працюють в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі територіальної
громади ЦНАП-SQS, електронному документообігу АСКОД, єдиній
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами,
інтегрованій інформаційній системі „Соціальна громада“, порталі „Дія“.
Станом на 01 жовтня 2021 року через Пирятинський ЦНАП можна
отримати 244 адміністративні послуги, із них 52 послуги приймається за
принципом екстериторіальності. Протягом 2021 року перелік послуг ЦНАП
збільшився на 24 послуги.
Наразі триває налаштування шерингу електронних документів та процес
підключення обладнання для надання послуг з видачі посвідчення водія та
реєстрації транспортних засобів.
За 9 місяців 2021 року через ЦНАП надано 33647 послуг (що на 14660
більше ніж за 12 місяців 2020 року). Найбільш запитувані це муніципальні
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послуги (видача довідок про зареєстрованих осіб, відповіді на запити,
консультації, видача документів тощо) – 18208; реєстрація нерухомого майна –
1921; реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, зміна назви вулиці,
вклейка фото – 1909; соціальні послуги (в тому числі соціального характеру) –
3476; виготовлення біометричних документів – 1468, реєстрація
підприємницької діяльності – 383; послуги з питань архітектури та
містобудування – 543; земельні та екологічні – 2873; послуги Держгеокадастру
– 1440; послуги, що стосуються сім’ї та дітей – 223; житлово-комунальні – 53.
Систематично в ЦНАП проводяться навчання та тренінги з підвищення
професійної кваліфікації та ознайомлення адміністраторів із останніми змінами
в законодавстві, актуальними питаннями у різних сферах надання
адміністративних послуг (у 2021 році проведено 138 навчань).
Для комфорту і зручності відвідувачів з нагоди календарних свят у ЦНАП
створюються тематичні куточки та відповідне оздоблення, проводиться
озеленення приміщення та прилеглої території.
1.4.14. Розвиток сільських територій.
Рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
31 березня 2021 року № 223 на території Пирятинської МТГ утворено 17
старостинських округів .
1) Березоворудський старостинський округ на базі сіл Березова рудка,
Вечірки, Крячківка, Марʼїнське.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
2147 осіб (на 45 осіб менше порівняно з 01.01.2020), з них 944 чоловіки, 1203
жінок. Вікова структура населення розподілена наступним чином: 12% жителів
старостату (256 осіб) становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 36% (776
осіб) – від 18 до 39 років; 26% (549 осіб) – від 40 до 59 років; 26% (566 осіб) – 60
і більше років. Економічно активне населення складає 1325 осіб (62%).
На території старостату функціонують:
Березоворудська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
ЗДО „Берізка“ с.Березова Рудка;
ЗДО „Вишенька“ с.Крячківка;
Березоворудський центр дозвілля;
Вечірківський сільський клуб;
Крячківський сільський клуб;
Крячківська сільська бібліотека-філія;
Вечірківська сільська бібліотека-філія;
Березоворудська сільська бібліотека-філія;
Березоворудська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
Крячківський фельдшерсько-акушерський пункт;
КП „БЕРЕЗОВОРУДСЬКЕ-2016“;
Березоворудський аграрний технікум Полтавського державного
університету;
12 магазинів продовольчих та непродовольчих товарів;
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аграрного

сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Руда“ ТОВ „ПКЗ-агро“, , ПП„КрячківкаАгро“, ТОВ „Крячківка-Агро-Плюс“, СТО „Дружба-Нова“, ФГ „Дорошенко“, ТОВ
„Березова рудка - Агро“.

У 2021 році на території старостату проводились наступні роботи:
проведено поточний ремонт сільських доріг протяжністю 10 км;
проведено ремонт системи опалення ЗДО „Вишенька“ с.Крячківка;
проведено ремонт водогону у с.Крячківка.
2) Великокручанський старостинський округ на базі сіл Велика
Круча, Повстин та Мала Круча.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
1828 осіб, з них 804 чоловіків, 1024 жінок. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 14% жителів старостату (256 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 34% (625 осіб) – від 18 до 39 років; 25%
(461 особа) – від 40 до 59 років; 27% (486 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 1223 особи (68,5%).
На території старостату функціонують:
Великокручанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
Повстинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
Дошкільний навчальний заклад „Колосок“ с.Велика Круча;
Дошкільний навчальний заклад „Барвінок“ с. Повстин;
Великручанський сільський клуб;
Повстинський сільський Будинок культури;
Великокручанська сільська бібліотека-філія;
Повстинська сільська бібліотека-філія;
Великокручанська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;
Повстинський фельдшерсько-акушерський пункт;
КП „Центр надання адміністративних послуг Великокручанської сільської ради“;
КП „Госпрозрахункова житлово-експлуатаційна дільниця села ВЕЛИКА КРУЧА“;
ОСББ „Авіомістечко 3“;
9 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів;
4 кафе (ФОП Руденко Т.В., ФОП Лебедева Л.І., ФОП Коріков І.А., ФОП Вернигора
Н.М.);
1 СТО (ФОП Лебедев І.В.);
1 АЗС;
1 ветлікарня (ФОП Калайтан М.І.);
3 перевізника ( ФОП Боргун А.П., ФОП Зателепа О.П., ФОП Зателепа В.І.);
ТОВ „МАЛДС ГРУП“;
ПАТ “Велика Круча”.

З метою покращення обслуговування населення у 2020-2021 роках
створено КП „Велика Круча-сервіс“ (рішення 14 сесії міської ради 8 скликання
від 25.08.2021 №674) та обслуговуючий гаражний кооператив „Велика Круча“.
3) Вікторійський старостат на базі сіл Вікторія та Архемівка.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить
837 осіб, з них 368 чоловіків, 469 жінок. Вікова структура населення розподілена
наступним чином: 12% жителів старостату (101 особа) становлять особи вікової
групи від 0 до 17 років; 34% (282 особи) – від 18 до 39 років; 26% (220 осіб) – від
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40 до 59 років; 28% (234 особи) – 60 і більше років. Економічно активне
населення складає 502 особи (60%).
На території старостату функціонують:
Вікторійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
ЗДО „Веселка“;
Вікторійський сільський Будинок культури;
Вікторійська сільська бібліотека-філія;
Вікторійський ФАП;
КП „Вікторійське джерело“;
Відділення поштового звʼязку в с.ВікторіяПолтавської дирекції АТ „Укрпошта“;
3 магазини продовольчих і непродовольчих товарів;
1 кафе (Березоворудська споживча спілка);
1 АЗС (ТОВ „Трейдінг“);
підприємства: ПП „Дубкан“, ПП „Крячківка-агро-плюс“, ТОВ „ПКЗ-агро, ПСП
„Степ“, ТОВ „Золотий Лан“, ФГ „Вікторія-агро-2007“, ТОВ „Дружба-агріколь“;
ФОПи: Власенко Ю.О., Гіс С.П., Гіс М.М., Лепньова М.В., Шкарбан В.О., Горобець
Г.П., Рак В.В., Плахова Л.В., Бойко Л.В., Власюк А.В., Терещенко О.В., Пазюк Т.С.

4) Грабарівський старостат на базі села Грабарівка.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
462 особи, з них 203 чоловіки, 259 жінок. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (46 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (171 особа) – від 18 до 39 років; 28%
(130 осіб) – від 40 до 59 років; 25% (115 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення налічує 301 особу (65%), разом з тим значна частина
населення цієї групи є підопічними Грабарівського психоневрологічного
будинку-інтернату.
На території старостату функціонують:
ЗДО “Малятко”;
Грабарівський сільський клуб;
Грабарівська сільська бібліотека-філія;
Грабарівський фельдшерсько-акушерський пункт;
Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат;
1 магазин продовольчих і непродовольчих товарів (ФОП Уткін М.С.);
сільськогосподарське підприємство: ТОВ „Руда“.

У 2021 році на території старостату проводились наступні роботи:
у сфері соціального захисту: надавалась допомога в оформленні
документів для отримання жителями різних видів соціальної допомоги,
здійснювались виплати на лікування та поховання;
у сфері освіти: забезпечено належне утримування територій ДНЗ,
здійснювався безкоштовний підвіз учнів до Давидівської та Новомартиновицької
загальноосвітніх шкіл; забезпечено часткове відшкодування витрат на
харчування учнів молодших класів та дітей пільгових категорій, також
забезпечено посилене харчування дітей в ЗДО „Малятко“;
у сфері охорони здоровʼя: забезпечено проходження безкоштовних оглядів
населення в рамках планового обстеження фахівцями обласного та районної
виїзного медичного огляду, придбано інсулін для хворих на цукровий діабет;
51

у сфері культури: працівники культури взяли участь у звіті художньої
самодіяльності сільського клубу в рамках районного огляду-конкурсу художньої
самодіяльності „Родослів“;
в сфері благоустрою: впорядковано сільський цвинтар, обкошувались
вулиці села, проведено частковий ремонт памʼятнику загиблим воїнам,
проведено роботи по впорядкуванню меморіалу жертвам голодомору під час
другої світової війни;
у сфері ЖКГ: забезпечено вивезення ТПВ до санкціонованого
сміттєзвалища.
5) Давидівський старостат на базі села Давидівка.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
573 особи, з них 252 чоловіки, 321 жінка. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 12% жителів старостату (70 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 32% (184 особи) – від 18 до 39 років; 27%
(152 особи) – від 40 до 59 років; 29% (167 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 1083 особи (59%).
На території старостату функціонують:
Давидівська ЗОШ І-ІІ ступенів;
ЗДО „Берізка“;
Давидівський сільський будинок культури;
Давидівська сільська бібліотека-філія;
Давидівський фельдшерсько-акушерський пункт;
Поштове відділення с.Давидівка;
КП „Водограй“;
3 (три) магазини продовольчих і непродовольчих товарів;
одне кафе;
сільськогосподарські підприємства- ФГ „Берегове“, ТОВ „Новодавидівське“, ТОВ
„Давидівський дар“, ТОВ „Довіра - 2010“; ФГ „Добробут Агро-2013“; ТОВ „Васілко“.

У 2021 році на території старостату проводились наступні роботи:
у сфері соціального захисту: надавалась допомога в оформленні
документів для отримання жителям села різних видів соціальної допомоги,
здійснювались виплати на лікування, створено одне робоче місце – працівник
по благоустрою, чим було забезпечено належне утримання території села на
ділянках комунальної власності;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання територій ДНЗ „Берізка“
та території Давидівської ЗОШ, у період навчального процесу здійснювався
підвіз учнів та вчителів до Давидівської ЗОШ, забезпечено часткове
відшкодування вартості харчування учнів молодших класів па школярів
пільгової категорії, повністю забезпечено твердим паливом котельню ЗДО
„Берізка“, в оздоровчий період забезпечено посилене харчування дітей в ЗДО
„Берізка“;
у сфері охорони здоров’я: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів населення села в рамках планового обстеження спеціалістами
обласного та районного виїзного медичного огляду, забезпечено придбання
інсуліну для хворих на цукровий діабет;
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у сфері культури: проведено покладання квітів до пам’ятника „Братська
могила радянських воїнів. Пам’ятний знак полеглим землякам“, святкування
свята Івана Купала, участь у заходах до 30-річчя з Дня Незалежності України,
проведено святкування Дня села, участь у конкурсі на здобуття премії ім. Братів
Шеметів, участь у проведенні обряду Полтавського народного весілля на
Степанівському хуторі у с. Степанівка Великобагачанської територіальної
громади, участь у щорічному обласному культурно-мистецькому святі „Осіннє
золото“ у с. Березова Рудка;
у сфері благоустрою: проведено роботи по впорядкуванню цвінтаря
(обкошування прилеглої
до паркану території, викошування території
кладовища для спільного користування, регулярно викошувались чагарники та
бур’яни на ділянках комунальної власності, паркових зонах, прилеглій території
до об’єктів соціальної інфраструктури, проведено косметичний ремонт
монументальної споруди „Братська могила радянських воїнів. Пам’ятний знак
полеглим землякам“, прибрано та побілено автобусну зупинку в с.Давидівка,
частково проведено вирубку молодої порослі обабіч доріг;
у сфері ЖКГ: забезпечено вивезення твердих побутових відходів до
санкціонованого сміттєзвалища, продовжується робота по заключенню
договорів про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів,
проводився поточний ремонт поривів на водогоні;
у сфері фізкультури і спорту: забезпечено участь Давидівського старостату
в районній спартакіаді серед територіальних громад на краще спортивне село
Пирятинщини, проведено спортивні змагання з футболу на честь Дня села за
участі спортсменів різних вікових категорій.
6) Дейманівський старостат на базі сіл Дейманівка, Шкурати.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року
становить 482 особи, з них 212 чоловіків, 270 жінок. Вікова структура
населення розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (47 осіб)
становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (179 осіб) – від 18 до 39
років; 28% (135 осіб) – від 40 до 59 років; 25% (121 особа) – 60 і більше років.
Економічно активне населення складає 314 осіб (65%).
Площа старостату близько п’яти тисяч гектарів, з них: населені пункти –
464 га, рілля за межами населених пунктів – 1443 га( у т.ч. приватна власність
(паї) – 339 га, державна, комунальна власність – 104 га), решта багаторічні
насадження , сінокоси, землі водного фонду, яри та інше - більше 3000 га (у т.ч.
заповідного фонд – більше 1000 га).
На території старостату функціонують:
Дейманівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
ЗДО „Ромашка“ с. Дейманівка;
Дейманівський сільський Будинок культури;
Дейманівська сільська бібліотека-філія;
Дейманівський фельдшерсько-акушерський пункт;
Поштове відділення;
3 магазини продовольчих і непродовольчих товарів (ФОП Коваленко О.М., ФОП
Семененко Т.М., ФОП Гільова О.Є.);
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промислові підприємства: ТОВ „Пирятинський делікатес“;
сільськогосподарське підприємство ФГ „Кодес“, ТОВ „Дейманівський Дар“, ТОВ
„Наташа-Агро“, АТ „Велика Круча“, ФГ „Дорошенко“, ПП „Ш.А.Г“, ТОВ „АгроВіка“,
ТОВ НВП „Газони“, ФГ „Плай-Агро“;
ДП „Пирятинське лісове господарство“;
Національний природний парк „Пирятинський“.

7) Калиновомостівський старостат на базі сіл Калинів Міст,
Верхоярівка та Замостище.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
662 жителі. Вікова структура населення розподілена наступним чином: 11,1%
жителів старостату становлять 73 осіб вікової групи від 0 до 17 років; 33,3% – це
221 особа вікової групи від 18 до 39 років; 28,3% – це 187 осіб вікової групи від
40 до 59 років; 27,3% становлять 181 особа вікової групи 60 і більше років.
Економічно активне населення Калиновомостівського старостату складає 408
осіб.
На території старостату функціонують:
ЗДО „Калинка“;
Калиновомостівська філія Пирятинського КГЦ;
Калиновомостівська сільська бібліотека-філія;
Калиновомостівський фельдшерсько – акушерський пункт;
віддалене робоче місто Центру надання адміністративних послуг виконкому
Пирятинської міської ради;
4 магазини продовольчих товарів;
ТОВ „,Агрокомплекс“,
ТОВ „,АгроВіка“,
ПП ,„Калиновомостівське“.

У 2021 році на території старостату проводилися наступні роботи:
забезпечено належне утримання територій ЗДО „Калинка“,
Калиновомостівського СБК та Калиновомостівської сільської бібліотеки-філії;
забезпечено проходження безкоштовного медичного обстеження за
підтримки ПОБФ „Громадське здоров’я“ ;
впорядковано території кладовищ старостинського округу;
забезпечено проведення свят Калиновомостівською філією
Пирятинського КГЦ на території старостинського округу;
проведено роботи з встановлення додаткових ігрових елементів на
дитячому майданчику в ЗДО„Калинка“;
проведено роботи у сфері благоустрою на території сіл старостинського
округу;
проведено поточний ремонт та частково реконструкцію водогону по вул.
Тімірязєва в с.Калинів Міст;
проведено роботи з підсипки дороги по вул.Л.Українки в с.Калинів Міст за
власні кошти монастиря Іоанна Шанхайського УПЦ.
8) Каплинцівський старостат на базі сіл Каплинці та Усівка.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
551 особу, з них 243 чоловіки, 308 жінок. Вікова структура населення
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розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (55 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (204 особи) – від 18 до 39 років; 28%
(155 осіб) – від 40 до 59 років; 25% (137 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 359 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Дошкільний навчальний заклад „Дзвіночок“ с. Каплинці;
Каплинцівський сільський Будинок культури;
Каплинцівська сільська бібліотека-філія;
Усівський сільський клуб;
Усівський фельдшерсько- акушерський пункт;
Каплинцівський фельдшерсько-акушерський пункт;
3 магазини продовольчих і непродовольчих товарів;
сільськогосподарські підприємства: СОК „КАПЛИНО“, ТОВ „Каплинцівське“.

У 2021 році на території старостату проводилися наступні роботи:
забезпечено належне утримання територій поряд з ЗДО „Калинка“,
Калиновомостівським СБК та Калиновомостівської сільською бібліотекою;
забезпечено проходження безкоштовного медичного обстеження за
підтримки ПОБФ „Громадське здоров’я“ ;
впорядковано території кладовищ старостинського округу;
забезпечено проведення свят Калиновомостівською філією
Пирятинського КГЦ на території старостинського округу;
проведено роботи із встановлення додаткових ігрових елементів на
дитячому майданчику в ЗДО„Калинка“;
проведено роботи у сфері благоустрою на території сіл старостинського
округу;
проведено поточний ремонт та частково реконструкцію водогону по вул.
Тімірязєва в с.Калинів Міст;
проведено роботи з підсипки дороги по вул.Л.Українки в с.Калинів Міст за
власні кошти монастиря Іоанна Шанхайського (УПЦ).
9) Куріньківський старостат на базі сіл Курінька, Нетратівка та
Скибенці.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
378 осіб, з них 167 чоловіків, 211 жінок. Вікова структура населення розподілена
наступним чином: 11% жителів старостату (40 осіб) становлять особи вікової
групи від 0 до 17 років; 36% (137 осіб) – від 18 до 39 років; 28% (107 осіб) – від
40 до 59 років; 25% (94 особи) – 60 і більше років. Економічно активне населення
складає 245 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Куріньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
Куріньківська філія Пирятинського КГЦ;
Куріньківська сільська бібліотека-філія;
Куріньківський фельдшерсько-акушерський пункт;
1 магазин;
1 дитячий будинок сімейного типу;
сільськогосподарські товариства: СТОВ „Дружба Нова“, ТОВ „Чорнухинський край“,
ФГ „Куми – 2“.
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У 2021 році на території старостату проводились наступні роботи:
у сфері соціального захисту: надавалась допомога в оформленні
документів для отримання жителями сіл різних видів соціальної допомоги;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання території школи,
здійснювався безкоштовний підвіз учнів та вчителів до Куріньківської
загальноосвітньої школи, забезпечено часткове відшкодування витрат на
харчування учнів молодших класів та дітей пільгових категорій, забезпечено
твердим паливом котельню школи;
у сфері охорони здоров’я: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів населення старостату;
у сфері культури: забезпечено проведення концертів художньої
самодіяльності, заклади культури забезпечено періодичними виданнями;
у сфері благоустрою: впорядковано кладовища у селах Курінька,
Нетратівка, Скибинці, обкошувались вулиці, проведено косметичний ремонт
пам’ятників, відремонтовано вуличне освітлення;
у сфері фізичної культури і спорту: забезпечено участь футбольної
команди у літньому чемпіонаті по футболу і в зимовому чемпіонаті по
мініфутболу серед команд МТГ.
10) Малютинський старостат на базі села Малютинці.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.20210 року
становить 547 осіб, з них 241 чоловіки, 306 жінок. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (55 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (202 особи) – від 18 до 39 років; 28%
(154 особи) – від 40 до 59 років; 25% (136 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 356 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Малютинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
Дошкільний навчальний заклад „Сонечко“;
Малютинський сільський Будинок культури“
Малютинська сільська бібліотека-філія;
Малютинський фельдшерсько-акушерський пункт;
КП „МАЛЮТИНСЬКЕ“ (керівник Слюсаренко Віра Миколаївна, тариф – 40 грн. на
місяць з однієї людини), накопичення сміття – на 3 майданчиках (8 контейнерів), вивіз сміття
здійснюється керівниками с/г підприємств – за кошти соцугод;
сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Малютинці Агро“;
2 магазини продовольчих товарів, 2 – змішаної форми торгівлі;
відділення Укрпощти у приміщенні колишньої сільської ради.

11) Новомартиновицький старостат на базі сіл Нові Мартиновичі,
Гурбінці та Кроти.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
1226 осіб, з них 540 чоловіків, 686 жінок. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (125 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 36% (438 осіб) – від 18 до 39 років; 27%
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(330 осіб) – від 40 до 59 років; 27% (333 особи) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 768 осіб (63%).
На території старостату функціонують:
Новомартиновицька зош І-ІІІ ступенів :
ЗДО „Теремок“ с.Нові Мартиновичі;
Гурбинцівський сільський клуб;
Новомартиновицький сільський клуб;
Кротівський сільський клуб;
Новомартиновицька сільська бібліотека-філія;
Кротівська сільська бібліотека-філія;
Гурбинцівська сільська бібліотека-філія;
Новомартиновецька амбулаторія загальної практики- сімейної медицини;
Гурбенцівський фельдшерсько- акушерський пункт;
КП „Новомартиновецьке“;
Поштове відділення УкрПошта с. Нові Мартиновичі;
Кротівський психоневрологічний будинок-інтернат;
6 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів;
1 кафе-бар (ФОП Ткаченко Ю.І.)
сільськогосподарські підприємства: забійний цех (ФОП Максим А.І).

У 2021 році на території старостату проводилися наступні роботи:
у сфері соціального захисту: створено тимчасові робочі місця, надавалась
допомога в оформленні документів для отримання жителями сіл різних видів
соціальної допомоги;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання територій школи та
дитячого садка, здійснювався безкоштовний підвіз учнів та вчителів до
Новомартиновицької загальноосвітьої школи, забезпечено твердим паливом
котельні ЗДО „Теремок“, також забезпечене посилене харчування дітей ЗДО
„Теремок“. В школу було придбано 6 ноутбуків, телевізор та принтер, також в
школі проведений капітальний ремонт системи каналізації, встановлено нові
туалети, приміщення обложено плиткою. В дитячій садок закуплено прибори
для прибирання;
у сфері охорони здоровʼя: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів населення старостату, забезпечена паливом котельня
Новомартиновицької АСПСМ, проводиться вакцинація від Covid 19;
у сфері культури: забезпечено проведення звітів художньої
самодіяльності сільських клубів, заклади культури забезпечені періодичними
виданнями;
у сфері благоустрою: обкошувались вулиці сіл, збільшено кількість
зелених насаджень на території населених пунктів, проведено косметичний
ремонт пам’ятників загиблим воїнам в с. Гурбинці, Кроти, у співпраці з
місцевими підприємствами проведено поточний ремонт доріг місцевого
значення в с.Гурбинці, відремонтовано вуличне освітлення;
у сфері ЖКГ: забезпечено вивезення твердих побутових відходів до
санкціонованого сміттєзвалища, додатково придбано 12 контейнерів для сміття,
проводився поточний ремонт водогонів, замінено 1,5 км водяної труби.
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12) Олександрівський старостат на базі сіл Олександрівка, Рівне,
Могилівщина, Першотравневе.
Станом на 01.01.2021 року тут проживало 570 жителів, з них 251 –
чоловіки, 319 – жінок. Аналіз вікової структури показує, що 15% жителів
старостату (або 86 осіб) становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 32%
(184 особи) – від 18 до 39 років; 30% (169 осіб) – від 40 до 59 років, 23% (131
особа) – 60 і більше років. Економічно активне населення складає 353 особи.
На території старостату функціонують:
Олександрівська філія Опорного закладу Пирятинської ЗОШ І-ІІІ ст. №6;
Структурний ДНЗ „Ромашка“;
Олександрівська фылыя Пирятинського КГЦ;
Олександрівська сільська бібліотека-філія;
Олександрівський фельдшерсько – акушерський пункт;
віддалене робоче місто Центру надання адміністративних послуг виконкому
Пирятинської міської ради;
2 магазини продовольчих товарів і 1 кафе „Дальнобой“;
готель „Дальнобой“ ФОП Рикун А. (21 номер на 49 місць);
1 автозаправна станція;
СТО „VIANOR“,
сільськогосподарські підприємства: СТОВ „Прогрес“, ПП „Крячківка- Агро-Плюс“,
ПП „Олександрівка-Агро 2012“, ФОП „Гречка П.К.“, ФОП „Сокальський В.Г.“, ТОВ
„ПКЗ Агро“.

У 2021 році на території округу проводилися наступні роботи:
у сфері соціального захисту: створено тимчасові робочі місця для робіт з
благоустрою, надавалась допомога в оформленні документів для
отримання жителями сіл різних видів соціальної допомоги, здійснювались
виплати на поховання та лікування;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання території структурного
дошкільного закладу „Ромашка“ , здійснювався безкоштовний підвіз учнів та
вчителів до шкіл, забезпечено часткове відшкодування витрат на харчування
учнів молодших класів та дітей пільгових категорій;
у сфері охорони здоров’я: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів населення старостату в рамках планового обстеження
фахівцями обласного та районного виїзного медичного огляду, проводилась
безкоштовна вакцинація жителів сіл;
у сфері культури: забезпечено проведення звітів художньої
самодіяльності
сільських
клубів
в
рамках
районного
оглядуконкурсу художньої самодіяльності „Родослів“, заклади культури забезпечені
періодичними виданнями;
у сфері благоустрою: були проведені неодноразово суботники в селах
Олександрівка, Могилівщина, Першотравневе і Рівне. Впорядковано кладовища
в усіх селах, було відремонтовано і пофарбовано пам’ятник загиблим воїнам в
с. Першотравневе, а також відновлено стелу в с. Олександрівка. Проведено
обкошування стадіону, вулиць, вирубку порослів у с. Рівне і Олександрівці.
Відремонтовано вуличне освітлення, проведені роботи грейдерування дороги до
села Першотравневе та ремонт перону.
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У сільському клубі встановлено на другий поверх вхідні двері, закриті
дерев’яними щитами віконні ями з глухої сторони будівлі, ремонт дверей у
підвалі;
сфері ЖКГ: забезпечено вивезення твердих побутових відходів до
санкціонованого сміттєзвалища, додатково придбано контейнери для сміття,
проводився поточний ремонт водогонів.
13) Прихидьківський старостат на базі сіл Прихидьки, Яцини.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року
становить 722 особи, з них 317 чоловіків, 405 жінок. Вікова структура
населення розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (72 особи)
становлять особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (266 осіб) – від 18 до 39
років; 28% (204 осіб) – від 40 до 59 років; 25% (180 осіб) – 60 і більше років.
Економічно активне населення складає 470 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Дошкільний навчальний заклад „Дюймовочка“ с.Прихідьки;
Прихідьківський сільський клуб;
Прихидьківська сільська бібліотека-філія;
Прихідьківський фельдшерсько-акушерський пункт;
Яцинівський ЗДО„Світлячок“;
Яцинівський ФАП;
Яцинівський сільський Будинок культури.

14) Теплівський старостат на базі села Теплівка.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
785 осіб, з них 345 чоловіків, 440 жінок. Вікова структура населення розподілена
наступним чином: 12% жителів старостату (96 осіб) становлять особи вікової
групи від 0 до 17 років; 33% (260 осіб) – від 18 до 39 років; 26% (204 особи) – від
40 до 59 років; 29% (225 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне населення
складає 464 осіб (59%).
На території старостату функціонують:
Теплівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
Дошкільний навчальний заклад „Теремок“ с. Теплівка;
Теплівський сільський Будинок культури;
Теплівська сільська бібліотека-філія;
Теплівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини;
КП „ТЕПЛІВСЬКЕ“, має ліцензію на водопостачання (тариф – 19 грн. за 1 куб), сміття
накопичується на 5 майданчиках (12 контейнерів);
5 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів;
2 кафе „Лілея“ (ФОП Колінчук Л.Г.);
сільськогосподарські підприємства: ПСП „Степ“, ПП „Теплівська калина“, ТОВ
„Теплівська садиба“,
відділення Укрпошти у приміщенні комунальної власності.

15) Сасинівський старостат на базі сіл Сасинівка, Кейбалівка, Леляки,
Меченки, Червоне.
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Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
993 особи, з них 437 чоловіків, 556 жінок. Вікова структура населення
розподілена наступним чином: 10% жителів старостату (99 осіб) становлять
особи вікової групи від 0 до 17 років; 37% (367 осіб) – від 18 до 39 років; 28%
(280 осіб) – від 40 до 59 років; 25% (247 осіб) – 60 і більше років. Економічно
активне населення складає 647 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Сасинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;
ЗДО „Дюймовочка“ с.Сасинівка;
ЗДО „Колосок“ с.Кейбалівка;
Сасинівський сільський Будинок культури;
Кейбалівський сільський клуб;
Леляківський сільський клуб;
Сасинівська сільська бібліотека-філія;
Кейбалівська сільська бібліотека філія;
Леляківська сільська бібліотека-філія;
Кейбалівський фельдшерсько-акушерський пункт;
Сасинівський фельдшерсько-акушерський пункт;
КП „ПЕРЕВОД“ ;
сільськогосподарські підприємства: ТОВ „Леляківське“, ТОВ „ПКЗ агро“, ПСП “,
„Хлібодар“, ТОВ „Золотий лан-2012“, ТОВ „Агровектор-2017“, ТОВ „Дорошенко агро
плюс“, ТОВ „Степ- 2017“, ТОВ „Прогрес“, ТОВ „Олександрівка-2012“;
5 магазинів змішаної форми торгівлі.

У 2021 році на території старостату проводилися наступні роботи:
У сфері соціального захисту: створено тимчасові робочі місця, надавалась
допомога в оформленні документів для отримання жителями сіл різних видів
соціальної допомоги, здійснювались виплати на поховання та лікування;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання територій ДНЗ, їх опалення
природним газом в опалювальний сезон, здійснювався безкоштовний підвіз
учнів та вчителів до Сасинівської зош та повернення до дому, забезпечено
часткове відшкодування витрат на харчування учнів молодших класів та дітей
пільгових категорій, забезпечене повноцінне хапрчування дітей в ЗДН
„Дюймовочка“ та „Колосок“;
у сфері охорони здоровʼя: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів сільського населенняч в рамках планового обстеження
фахівцями обласного та районного виїзного медичного огляду, придбано інсулін
для хворих на цукровий діабет;
у сфері культури: забезпечено проведення звітів художньої самодіяльності
сільських клубів в рамках районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності
„Родослів“ , проведено заходи до Дня села в Сасинівці та Куйбалівці, районний
захід доя свтяа Купала на території громадського пляжу в с.Кейбалівка, заклади
культури частково забезпечені періодичними виданнями;
у сфері благоустрою: впорядковано цвинтарі в селах Сасинівка,
Кейбалівка, Леляки, обкошувались вулиці сіл, збільшено кількість зелених
насаджень, проведено частковий ремонт памʼятників загиблим воїнам в селах
Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, у співпраці з ТОВ „Леляківське“ проведено
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поточний ремонт доріг місцевого значення в селах Кейбалівка та Леляки,
проводились роботи по ремонту вуличного освітлення;
у сфері ЖКГ: забезпечено вивезення ТПВ до санкціонованого
сміттєзвалища, додатково придбано контейнер для сміття;
у сфері фізкультури і спорту: забезпечено участь старостату в спартакіаді
„Краще спортивне село Пирятинщини“.
16) Смотриківський старостат на базі села Смотрики.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2021 року становить
703 осіб, з них 309 чоловіків, 394 жінки. Вікова структура населення розподілена
наступним чином: 12% жителів старостату (86 осіб) становлять особи вікової
групи від 0 до 17 років; 33% (233 осіб) – від 18 до 39 років; 26% (182 особи) – від
40 до 59 років; 29% (202 особи) – 60 і більше років. Економічно активне
населення складає 415 осіб (59%).
На території старостату функціонують:
Смотриківська школа-філія Теплівської ЗОШ І-ІІI ступенів;
ЗДО „Малятко“ ;
Смотриківська філія Пирятинського КГЦ;
Смотриківська сільська бібліотека-філія;
Фельдшерсько-акушерський пункт;
3 магазини продовольчих, 2 непродовольчих товарів;
1 кафе-бар (ФОП Слива Д.В.);
сільськогосподарські підприємства: СТОВ „Придніпровський край“, ТОВ „Гранд
Агро Яготин“, ФГ „МВМ Агро“, ФОП Франко М.Г.

У 2020 році на території округу проводилися наступні роботи:
у сфері соціального захисту: створено тимчасові робочі місця, надавалась
допомога в оформленні документів для отримання жителями сіл різних видів
соціальної допомоги, здійснювались виплати на поховання та лікування;
у сфері освіти: забезпечено належне утримання території ЗДО,
здійснювався безкоштовний підвіз учнів та вчителів до Теплівської
загальноосвітньої школи, забезпечено часткове відшкодування витрат на
харчування учнів молодших класів та дітей пільгових категорій, забезпечено
твердим паливом котельню СБК, також забезпечене посилене харчування
дітей в ЗДО „Малятко“, закуплено нові меблі, ігрові зони, постільну білизну,
частково замінено сантехніку; у школі-філії: замінено двоє дверей на
металопластикові, придбано столи та стільці для їдальні, відшкодовано кошти
на ремонт електромережі;
у сфері охорони здоровʼя: забезпечено проходження безкоштовних
медичних оглядів населення сільської ради в рамках планового обстеження
фахівцями обласного та районного виїзного медичного огляду, придбано
інсулін для хворих на цукровий діабет та полоски для вимірювання глюкози
крові, придбано два захисні протиепідемічні костюми та захисні екрани,
пульсоксиметр для вимірювання сатурації, забезпечили медикаментами для
невідкладної допомоги, придбано пандус;
у сфері культури: забезпечено проведення звітів художньої
самодіяльності сільського Будинку культури в рамках районного огляду61

конкурсу художньої самодіяльності „Родослів“, зроблено косметичний ремонт
другого поверху, замінено двоє дверей, придбано лінолеум, карнизи, фарбу,
перекрито дах профнастилом, встановлено пандус;
у сфері благоустрою: впорядковано кладовище, обкошувались вулиці
села та придорожні смуги, збільшено кількість зелених насаджень на території
села, проведено частковий ремонт меморіального комплексу загиблим воїнам,
коштами бюджету МТГ проведено поточний ремонт доріг місцевого значення;
у сфері ЖКГ: проведено заміну водопровідних труб протяжністю 3000 м;
у сфері фізкультури і спорту: забезпечено участь в районній спартакіаді
серед територіальних громад на краще спортивне село Пирятинщини,
проведено турнір по більярду;
у сфері безпеки: встановлено три відеокамери на перехресті вулиць.
17) Харківецький старостат на базі сіл Харківці, Білоцерківці, Високе
та Вишневе.
Загальна кількість жителів старостату станом на 01.01.2020 року становить
1315 осіб, з них 592 чоловіки, 723 жінки. Вікова структура населення розподілена
наступним чином: 10% жителів старостату (135 осіб) становлять особи вікової
групи від 0 до 17 років; 37% (483 особи) – від 18 до 39 років; 28% (370 осіб) – від
40 до 59 років; 25% (327 осіб) – 60 і більше років. Економічно активне населення
складає 853 осіб (65%).
На території старостату функціонують:
Вишневецька ЗОШ І-ІІІ ступенів;
ЗДО „Сонечко“с. Харківці;
ЗДО „Вишенька“ с. Вишневе;
Харківецький сільський Будинок культури;
Білоцерківський сільський клуб;
Вишневецький сільський Будинок культури;
Харківецька сільська бібліотека-філія;
Вишневецька сільська бібліотека-філія;
Білоцерківська сільська бібліотека-філія;
Харківецький фельдшерсько-акушерський пункт;
Вишневецький фельдшерсько- акушерський пункт;
Білоцерківський медпункт;
КП „Чистий струмок“;
8 магазинів продовольчих і непродовольчих товарів;
2 бари;
сільськогосподарські підприємства: ПСП „Хлібодар“, ТОВ „Леляківське“, ТОП
НВП „Інтерагросервіс“, ТОВ „Пирятинський степ“, ТОВ „Чорнухинський край“, ТОВ
„Дейманівський дар“, ПРАТ „Каплинцівське“, ТОВ „Каплинцівське“, СТОВ „Цукровик“,
ТОВ „Заудайське“, Мʼясний дім „Атлант“.
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1.4.15. Картографічні матеріали.
Мапа адміністративних меж Пирятинської МТГ та м.Пирятин
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1.5. Фінанси і бюджет.
Загальний бюджет Пирятинської міської територіальної громади (з
урахуванням міжбюджетних трансфертів, без врахування власних надходжень
бюджетних установ) за 9 місяців 2021 року становив 223 986,9 тис.грн, що на
3,1% більше, ніж заплановано. Необхідно зазначити, що майже третина бюджету
громади (29,2%) наповнюється за рахунок дотацій з державного, обласного та
місцевих бюджетів. Так, у січні-вересні 2021 року до бюджету МТГ надійшло
міжбюджетних трансфертів в сумі 79 292,9 тис.грн.
Діаграма 3. Структура доходної частини бюджету МТГ
за 9 місяців 2021 року

трансферти

29,2%
власні
надходжен
ня
70,8%

Доходна частина загального фонду, без врахування міжбюджетних
трансфертів склала 144 610,0 тис.грн. (вище плану на 5,9%), спеціального
фонду без врахування власних надходжень бюджетних установ – 84 091,1
тис.грн. (вище плану на 3,6%).
Перевиконання надходжень до загального фонду пояснюється
економічними факторами – зростанням обсягів виробництва товарів, робіт,
послуг та заробітної плати, що відобразилось у збільшенні надходжень податку
на доходи фізичних осіб та місцевих податків і зборів, також відмічається
зростання акцизних платежів.
Що стосується спеціального фонду, перевиконання пов’язане із значним
перевищенням обсягів власних надходжень бюджетних установ на тлі
запланованих надходжень від екологічного податку.
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Діаграма 4. Структура загального фонду бюджету МТГ
за 9 місяців 2021 року,
без власних надходжень бюджетних установ та трансфертів
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Бюджетоформуючими податками у структурі надходжень до загального
фонду бюджету Пирятинської МТГ залишаються податок та збір на доходи
фізичних осіб (50,1%), місцеві податки і збори (29,1%), акцизний податок
(18,8%).
Діаграма 5. Структура видаткової частини бюджету МТГ
за 9 місяців 2021 року,
з трансфертами та власними надходженнями бюджетних установ
Інші
Загальнодержавні функції
Охорона здоров"я
Соціальний захист і соціальне забезпечення
ЖКГ
Духовний і фізичний розвиток
Освіта
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Видаткова частина бюджету, без врахування власних надходжень
бюджетних установ, склала 220 024,5 тис. грн., що становить 74,9% від плану. В
порівнянні до минулого року видатки збільшились в 2,2 рази. Видаткову
частину по загальному фонду використано в сумі 207 928,6 тис. грн., по
спеціальному – 12 096,0 тис. грн.
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Аналіз галузевої структури видатків свідчить, що переважна більшість
коштів спрямовується на фінансування соціально-культурної сфери (69,9%).
Питома вага галузі державного управління у загальній сумі видатків становить
14,0%, частка видатків на житлово-комунальну сферу – 2,3%, будівництво,
реконструкцію – 2,9%.
У звітному періоді з бюджету громади направлено міжбюджетних
трансфертів на суму 11 811,8 тис.грн., з них: 7 000,0 тис.грн. спрямовано на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах; 1 860,0 тис.грн. - на здійснення
природоохоронних заходів; 1 850,0 тис.грн. - на придбання шкільних автобусів,
600,0 тис.грн. – на виконання заходів Програми підтримки військової частини
ЗСУ, яка розташована на території Пирятинської МТГ на 2021 рік; 273,0 грн –на
виконання заходів з безпеки громади; 175,8 тис.грн. – на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення; 53,0 тис.грн. – інші трансферти.
Прогнозні показники
бюджету міської територіальної громади
на 2022 рік
Доходна частина бюджету МТГ на 2021 рік прогнозується в розмірі
317 642,7 тис.грн., в тому числі:
Таблиця 8. Структура прогнозованих надходжень
до бюджету Пирятинської МТГ у 2022 році
Назва податку

Сума
(тис. грн)

Податки та збори
Податок та збір на доходи фізичних осіб
105 400,0
Акциз
49 645,6
Податок на майно
32 238,6
Єдиний податок
26 570,0
Плата за надання адміністративних послуг
1 127,2
Податок на прибуток підприємств
643,1
Інші податки
575,5
Всього доходи загального фонду, без врахування
216 200,0
міжбюджетних трансфертів
Всього доходи спеціального фонду, без врахування
3 926,3
міжбюджетних трансфертів
Міжбюджетні трансферти, що будуть надходити до загального фонду
бюджету Пирятинської МТГ з державного та обласного бюджетів,
у 2022 році
Базова дотація
198,0
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Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоровʼя за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Освітня субвенція
Всього трансфертів
Всього доходів

2 766,4

94 552,0
99 516,4
317 642,7
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1.6. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади
Упродовж січня-вересня 2021 року діяло 43 місцевих (регіональних)
програми, на реалізацію заходів яких в бюджеті МТГ передбачено 112 394,1
тис.грн. Станом на 01.10.2021 року із загального обсягу виділених коштів
відповідно до календарного плану фактично використано розпорядниками
коштів 52 698,1 тис.грн. або 46,9%.
Таблиця 9. Рівень виконання місцевих (регіональних) програм
станом на 01.10.2021 року
Напрям дії програми

Безпека та цивільний
захист
Громадське суспільство
Державне управління
Екологія
Економіка
Енергозбереження
ЖКГ
Інформаційні технології
Культура і туризм
Освіта
Охорона здоровʼя
Соціальний захист
Фізкультура і спорт
Разом:
програми на суму:

Кількість
програм

Обсяг коштів,
передбачений
в бюджеті,
тис.грн.

8
1
4
1
0
2
7
1
1
4
8
4
2
43

Фактично
використано,
тис.грн.

Рівень
виконання,
%

4 063,4
0,0
7 042,0
10 459,5
0,0
299,0
43 089,5
8 927,4
750,0
5 935,2
19 187,7
10 262,7
2 377,6

820,1
0,0
2 960,6
1 901,8
0,0
0,0
24 566,0
5 170,2
443,6
2 713,5
7 749,1
4 862,3
1 510,8

20,2
0,0
42,1
18,2
0,0
0,0
57,0
57,9
59,1
45,7
40,4
47,4
82,7

112 394,1

52 698,1

46,9

В наслідок реалізації завдань та заходів Плану соціально-економічного
розвитку Пирятинської МТГ на 2021 рік вдалося вирішити ряд проблемних
питань громади. Разом з тим, частина питань ще потребує вирішення, зокрема у
приоритетних сферах, наведених у таблиці 10.
Таблиця 10. Перелік проблемних питань для вирішення у 2022 році
за видами діяльності
Економіка та
підприємництво

 нестача вільних земель комунальної власності стримує
розвиток
сільськогосподарського
та
промислового
виробництва;
 призупинення, а деколи, навіть, припинення діяльності
окремих підприємств та підприємців внаслідок карантинних
обмежень, з попередження поширення пандемії COVID-19;
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Демографія і
ринок праці

 орієнтація місцевих товаровиробників лише на
регіональні
ринки
обмежує
динаміку
нарощування
виробництва;
 не легалізована робоча сила, призводить до втрачання
надходжень до бюджету МТГ та соціальних гарантій
працівників;
 низький рівень обслуговування у сферах торгівлі,
громадського харчування, побутових послуг
СГД та
продавцями;
 нерозвинений сектор послуг на селі;
 нестача робочих місць у сільській місцевості;
 недостатність фінансової підтримки, прийнятних умов
кредитування для малого та середнього підприємництва;
 неналежний рівень коммунікації між агровиробниками,
власниками пасік та населенням призводить до зростання
небезпеки в частині потенційного отруєння людей,
сільськогосподарських тварин та бджіл засобами захисту
рослин;
 нереалізовані можливості підвищення рівня добробуту та
зайнятості населення в частині створення сімейних міні - ферм,
сільськогосподарських
кооперативів
та
фермерських
господарств;
 поширення карантинних рослин, зокрема амброзії
полинолистої та омели звичайної, внаслідок неналежного
виконання протиепізоотичних заходів по її знищенню;
 недостатня підтримка пасічників та забезпечення
населення продуктами бджільництва.
 низький рівень популяризації нішевих культур у сегменті
ягідництва, грибництва, садівництва;
 скорочення запасів рибних ресурсів у водоймах
загального
користування,
через
поширення
впливу
антропогенних чинників, зокрема техногенного забруднення,
забудови та засмічення прибережних смуг і самих водойм, а
також
незаконного
(браконьєрського)
вилову
риб,
неконтрольованого аматорського рибальства;
 зростання
біологічної
небезпеки
внаслідок
незабезпечення комплексу заходів із законної утилізації
побічних продуктів тваринного походження.
 продовжується природний спад населення за рахунок
значного перевищення смертності над народжуваністю;
 стабільно високий рівень смертності внаслідок серцевосудинних, онкологічних захворювань, від нещасних випадків,
отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок, а також алкоголізму,
наркоманії;
 посилення міграційних потоків серед осіб молодого віку
за межі громади з метою працевлаштування до інших регіонів
України, Польщі, Чехії, Німеччини;
 невідповідність професійно-кваліфікованого рівня осіб,
що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку
праці. Особливо стосується молодих фахівців – у зв’язку з
вимогами керівників підприємств щодо наявності досвіду
роботи;
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Дорожньотранспортне
господарство

Житловокомунальне
господарство

 гендерна та вікова нерівність у працевлаштуванні - більше
половини вакансій, які надходять з підприємств, орієнтовані на
працевлаштування чоловіків, а на обліку в службі зайнятості,
багато жінок, серед незайнятих осіб - велика частка віком 40
років і вище;
 проблеми із заповненням вакансій з мінімальною
заробітною платою, що надані роботодавцями до центру
зайнятості;
 трапляються випадки тіньової зайнятості населення, не
можливість реально оцінити ситуацію на ринку праці;
 недостатній рівень забезпечення соціального захисту
громадян від безробіття;
 нестача робочих місць для працевлаштування молоді у
вільний від навчання час;
 відсутність робочих місць в реальному секторі економіки
для відбування стягнення адмінпорушниками суспільно
корисних робіт в інтересах захисту прав та інтересів дітей.
 руйнування дорожнього покриття через збільшення
навантаження від великогабаритних транспортних засобів та
інтенсивності руху, відсутність контролю за перевантаженням;
 неналежний стан тротуарів;
 відсутність регулярного транспортного сполучення між
окремими сільськими населеними пунктами та центром
громади;
 відмова визначених перевізників від здійснення
автобусних перевезень за маршрутом вул. Гагаріна - АС-1; АС
1 – с.Калинів Міст, Пирятин-Березова Рудка-Вечірки ;
 зменшення кількості пасажирів та значне зростання цін на
паливно-мастильні матеріали та запасні частини призводять до
подорожчання вартості проїзду;
 відсутність велосмуг та велодоріжок;
 стан місцевих доріг потребує покращення.
КП„Райдуга:
 низький
попит
на
паперові
книги,
що
пояснюється поширенням розповсюдження електронних книг;
 відсутність центру спілкування для букіністів, основних
споживачів книгарні;
 недостатня реклама торгового об’єкта.
КП „Готель „Пирятин“:
 відсутність реклами впливає на низький попит на послуги
готелю;
 більшість готельних номерів потребують ремонту,
забезпечення необхідною битовою технікою; зручностями.
Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди:
 висока зношеність мереж призводить до високої
аварійності;
 потребують реконструкції мережі очисних споруд
(модернізація та збільшення потужностей);
 високий рівень ручної праці під час ліквідації аварій
каналізаційних мереж спричиняє необхідність у придбанні
дороговартісного екскаватору;
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Енергозбереження

 відсутність приймальної станції для приймання рідких
побутових відходів, які вивозитимуться з вигрібних ям
асенізаційною машиною, що є порушенням технологічних
умов;
 низький рівень охопленості споживачів по місту;
 залежність функціонування підприємства від обсягів
скидів АТ „Пирятинський сирзавод“.
КП „Каштан“:
 парк спеціалізованої техніки потребує розширення,
враховуючи збільшення території обслуговування внаслідок
приєднання 14 сільських рад;
 моральна та фізично зношеність 80 відсотків наявних
зупинок громадського транспорту, що знаходяться на балансі
підприємства;
 недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної
мережі сіл громади;
 недостатній рівень озеленення населених пунктів, велика
кількість аварійних дерев, які досягли вікової межі,
неконтрольоване поширення карантинних рослин-алергенів та
амброзії;
 наявність на території сільських населених пунктів
несанкціонованих сміттезвалищ та відходів будівництва,
недосконала система їх збору, вивезення та утилізації;
 потребують розширення сфери благоустрою за рахунок
запровадження платних послуг підприємствам, організаціям,
установам;
 низький рівень укладання договорів на вивезення твердих
побутових відходів з домогосподарствами громади;
 неналежний контроль за технічним станом контейнерних
майданчіків та контейнерів для збору твердих побутових
відходів.
КП „Пирятинський міський водоканал“:
 висока зношеність мережі, особливо у сільській
місцевості;
 потребує
розширення
парк
спеціалізованих
автомобілів (екскаватор,
аварійний
автомобіль),
та,
відповідно, збільшення штату;
 низький рівень проплат за послугу з централізованого
водопостачання в сільській місцевості.
 відсутність постійної аварійно-диспетчерскої служби на
підприємстві.
Інші:
 більшість комунальних підприємств, засновниками яких є
приєднані сільські ради, неефективні, збиткові, не мають
належної
матеріально-технічної бази,
що
потребує
реформування та оптимізації усієї системи житловокомунальних послуг на приєднаних територіях.
 високий рівень енергоспоживання у: Пирятинському
ліцеї, будівлях інфекційного відділення та денного стаціонару
комунального
підприємства
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської міської ради“, Районному будинку культури;
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Екологія

Туризм та
рекреація

Освіта
Заклади
дошкільної освіти

 потребують долучення до системи енергомоніторингу АІС
„Енергосервіс: облік, контроль, економія“ об’єкти комунальної
власності, сільські заклади освіти і культури які приєдналися до
Пирятинської міської територіальної громади;
 неефективна система збору та вивезення небезпечних
побутових відходів в громаді, що потребує вивчення і
використання сучасного досвіду в цій сфері, зокрема, участі в
проєкті „Екобус“;
 недостатній рівень освіченості членів громади з питань
енергоефективності.
 низький рівень екологічної культури та екологічної
обізнаності населення (зокрема, недбайливе ставлення до
навколишнього природного середовища, недостатній рівень
знань про природу рідного краю підростаючого покоління
поглиблюють проблеми нашого міста);
 рівень екологічної культури та екологічної обізнаності
населення,
недбайливе
ставлення до навколишнього
природного середовища, недостатній рівень знань про природу
рідного краю підростаючого покоління поглиблюють проблеми
нашого міста;
 відсутність спеціалізованого підприємства з переробки
твердих
побутових
відходів
(збирання,
сортування,
складування, утилізація) та повноцінного полігону для
захоронення ТПВ;
 недостатній рівень збереження та відтворення зелених
насаджень та створення рекреаційних зон на території
населених пунктів громади;
 збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
підприємств
та
автотранспорту;
 незавершеність процесу реконструкції сміттєзвалища під
полігон
твердих побутових відходів та налагодження
повноцінного сортування сміття.
 не достатній рівень належного обліку обʼєктів історичного
і культурного значення ускладнює їх збереження та догляд;
 більшість потенційних обєктів культурної спадщини не є
комунальними, що не дає можливості їх зберегти;
 відсутність центру туристичної інформації;
 низький рівень промоцій туристичного потенціалу
громади;
 низький рівень розвитку „зеленого туризму“.
НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЩОДО:
 Пирятинський ЗДО „Пролісок“:
реконструкції харчоблоку;
заміни дверей та вікон на енергозберігаюч на харчоблоці;
встановлення автоматичної пожежної сигналізації,
обробка дерев`яних конструкцій даху;
придбання дитячих меблів (стільці, шафи).
 Пирятинський ЗДО „Берізка“:
ремонту асфальтового покриття у дворі закладу;
відновлення огорожы навколо території ЗДО ( навколо
ігрових майданчиків) – 100 м;
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обладнання закладу автоматичною пожежною
сигналізацією;
проведення технічного огляду пожежного водоймища;
встановлення систему вентиляції (витяжки) в котельній
закладу;
придбання та встановлення сучасних дитячих ігрових
комплексыв на майданчиках;
відновлення літнього дитячого басейну-хлюпальниці у
дворі закладу.
 Пирятинський ЗДО „Сонечко“:
асфальтування території закладу;
встановлення автоматичної пожежної сигналізації,
обробка деревяних елементів горищних покриттів засобами
вогнезахисту;
капітального ремонту електромережі закладу; капітальний
ремонт даху (постійні протікання в зимовий період), в т.ч.
ремонт перекриття овочесховища ві протікання, та ремонт
пральні;
заміна аварійних східців до теплопункту, вхідних дверей
на енергозберігаючі, 3 шт.;
косметичні ремонти всіх груп (шпалери, побілка стелі);
придбання та встановлення ігрових майданчиків;
оновлення меблів (заміна дитячих ліжок по всіх групах,
дитячих шаф), придбання стільчиків
ридбання ноутбуків – 3 шт.
 Пирятинський ЗДО „Ромашка“:
встановлення протипожежної сигналізації, системи
оповіщення та покажчиків напрямку евакуювання;
придбання засобів колективного та індивідуального
захисту;
утеплення закладу, у тому числі виготовлення проєктнокошторисної документації;
виготовлення перекриття над вхідними ганками;
штукатурка зовнішніх віконних відкосів вікон на ІІ
поверсі, стелі в групі „Калинка“, кабінетах;
ремонт коридорів закладу;
проведення освітлення на території закладу.
 Пирятинський ЗДО „Червона Шапочка“:
встановлення протипожежної сигналізації, системи
оповіщення;
розробка робочого проєкту капітального ремонту покрівлі
даху;
придбання 2 ноутбуків.
 Калиновомостівський ЗДО „Калинка“:
придбання: електричної плити з духовою шафою;
придбання бактерицидної лампи;
заміна воріт з хвірткою;
проведення ремонтних робіт: ремонт туалетних кімнат
(заміна каналізаційних труб та 4 унітазів, керамічної плитки на
підлозі); ремонт групової кімнати;
придбання та встановлення дверей у груповій кімнаті,
спальні та туалетній кімнаті;
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придбання посуду та господарського інвентарю;
придбання кольоровогог принтеру.
 Дошкільний підрозділ Пирятинського ліцею № 6
„Ромашка“, с.Олександрівка:
ремонт східців і перил, встановлення пандусу;
придбання принтера, дитячих меблів (столи, ліжка).
 Березоворудський ЗДО „Берізка“:
заміна вікон на енергозберігаючі у музичній залі (3 шт.),
на харчоблоці (4 шт.);
заміна кахлів на підлозі та стінах харчоблоку;
заміна кахлів у туалетних кімнатах групових;
поточний ремонт приміщення закладу освіти;
придбання і встановлення пожежної сигналізації;
придбання кухонних меблів, стелажів, виробних столів (4
шт.)
 Великокручанський ЗДО „Колосок“:
облаштування відмостки навколо будівлі закладу;
придбання кухонного та столового посуду;
поновлення обмотки тепломережі.
 Дошкільний підрозділ Вишневецької зш І-ІІІ ст.
„Вишенька“, с.Вишневе:
облаштування ігрового майданчика.
 Вікторійський ЗДО „Веселка“:
часткове перекриття даху закладу освіти;
облаштування відмостки по периметру закладу;
завершення заміни огорожі;
капітальний ремонт харчоблоку та дитячого туалету.
 Грабарівський ЗДО „Малятко“:
заміна електрокотла на сучасний енергозбережувальний;
придбання столового посуду.
 Давидівський ЗДО „Берізка“:
підключення закладу до мережі Іnternet;
придбання та встановлення огорожі, тіньового навісу на
майланчику;
ремонт ганку харчоблоку; підлоги спальної та ігрової
кімнат;
облаштування туалетної кімнати для персоналу;
облаштування пожежною сигналізацією, евакуаційним
освітленням.
 Дейманівський ЗДО „Ромашка“:
придбання принтера;
модернізація системи опалення (або заміна котла);
придбання столового посуду (10 комплектів), постільної
білизни (10 комплектів).
 Каплинцівський ЗДО „Дзвіночок“:
ремонт туалетної кімнати;
придбання постільної білизни і ковдр (10 комплектів);
ремонт паркану.
 Кейбалівський ЗДО „Колосок“:
переведення закладу на твердопаливне опалення.
 Крячківський ЗДО „Пролісок“:
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поновлення кухонного посуду;
придбання 10 комплектів дитячої постільної білизни;
облаштування туалету для персоналу;
придбання сміттєвих баків;
ремонт котельні (двері, поріг);
встановлення огорожі території.
 Малютинський ЗДО „Сонечко“:
придбання електроплити з духовою шафою;
облаштування відмостки навколо будівлв закладу, ремонт
порогів;
придбання і встановлення воріт.
 Новомартиновицький ЗДО „Теремок“:
ремонт ганку харчоблока, альтанки (підлога, дах);
заміна дверей, вікон на енергозберігаючі на ІІ поверсі
закладу.
 Прихідьківський ЗДО „Дюймовочка“:
придбання столового посуду;
поновлення ігрового та спортивнгого обладнання.
 Повстинський ЗДО „Барвінок“:
придбання обладнання для харчоблоку (мʼясорубка).
 Дошкільний підрозділ Пирятинського ліцею № 6
„Дюймовочка“, с.Сасинівка:
придбання і часткова заміна столового посуду;
поточний ремонт приміщення;
придбання ігрових куточків, спортивного інвентарю.
 Смотриківський ЗДО „Малятко“:
частковий ремонт електричної проводки;
поновлення східців до закладу;
придбання столового посуду;
придбання та встановлення дверей на харчоблоці;
ремонт фасаду будівлі закладу (відпала плитка);
ремонт підвального приміщення, у т.ч. встановлення
дверей.
 Теплівський ЗДО „Теремок“:
перекритття даху, облаштування відмостки навколо
будівлі закладу;
ремонт спальні та побутової кімнати;
придбання морозильної камери.
 Харківецький ЗДО „Сонечко“:
придбання електричного обігрівача,
багатофункціонального пристрою 3-в-1 (принтер, сканер,
ксерокс), проєктора, конструктора з великими деталями;
поновлення кухонного посуду (каструлі).

Заклади загальної
середньої освіти

 Пирятинський ліцей:
придбання інтерактивного комплексу (1 шт.),
мультимедійного комплексу (1 шт.);
оновлення інвентарю спортивного залу;
обладнання 1 кабінету філології, доукомплектування
обладнанням кабінетів фізики, біології, математики, трудового
навчання;
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проведення ремонтно-будівельних робіт: поточний
ремонт мийної та коридору харчоблоку; поточний ремонт
туалету початкової школи; придбання енергозберігаючих
дверей та встановлення; ремонт переходу до басейну
(зовнішня та внутрішня сторони); реконструкція ліцею (дах,
утеплення, система опалення); поточний ремонт малого
хореографічного залу; поточний ремонт великого спортивного
залу;
замовлення проєктно-кошторисної документації на
ремонт актової зали, реконструкцію підвального приміщення
під тир;
наявні потреби у придбанні інвентарю для спортивних
залів, технологічного обладнання для їдалень, меблів тошо;
придбання котла для газової котельні.
 Філія Пирятинського ліцею:
придбання компʼютерів для навчального процесу (10
шт.), інтерактивного комплексу (1 шт), мультимедійного
комплексу (1 шт.);
наявна потреба в обладнанні кабінетів біології та
інформатики;
потреби у проведенні ремонтно-будівельних робіт:
реконструкція сходів у головному корпусі; заміна внутрішніх
дверей у ІІ навчальному корпусі, 4 шт.; мощення плиткою
головного входу; ремонт вхідного коридору головного корпусу
(зовнішня сторона);
потреби у придбанні спортивного інвентарю (сітка для
воріт на спортивний майданчик, шведська стінка);
технологічного обладнання (пральна машина); меблів для
учительської; диванчиків для зон відпочинку в коридорах
основного корпусу.
 Пирятинський ліцей №4:
придбання 2 інтерактивних дошок та 2 проєкторів;
обладнання кабінетів хімії, української мови та
літератури, зарубіжної літератури;
облаштування пандусу корпусу початкової школи;
проведення ремонтно-будівельних робіт: капітальний
ремонт системи опалення; поточний ремонт асфальтного
покриття території школи та доріжок до спортивної зали;
поточний ремонт тиру; поточні ремонти другого поверху
старшої школи; поточний ремонт інклюзивно-ресурсної
кімнати;
виготовлення проєктно-кошторисної документації для
капітального ремонту системи опалення приміщення старшої
школи, для ремонту пожежної водойми, на обробку дерев`яних
перекриттів даху;
придбання спортивного інвентарю, меблів у спортзал;
придбання меблів у кабінети фізики та хімії.
 Дейманівська філія Пирятинського ліцею № 4:
придбання для навчального процесу 1 мультимедійного
комплексу;
обладнання кабінетів фізики, хімії, інформатики;
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придбання спортивного інвентарю (м’ячі, сітки тощо),
меблів для їдальні.
 Пирятинський ліцей №6:
придбання комп`ютерів для навчального процесу в
Олександрівській філії (6 шт.), інтерактивних комплексів (2
шт.), мультимедійного комплексу (1 шт.);
обладнання кабінетів трудового навчання (2 каб.),
філологічного спрямування (3 каб.);
облаштування безбар`єрного доступу в Олександрівській
філії;
виготовлення проєктно-кошторисної документації на
капітальний ремонт спортивного залу та проведення ремонту,
забезпечення спортивним інвентарем;
придбання резервного комплекту посуду для їдальні;
встановлення кондиціонерів, облаштування жалюзі на
вікнах в актовій залі;
проведення ремонтно-будівельних робіт: заходи з
енергозбереження в Олександрівській філії (заміна даху та
утеплення), реконструкція шкільного стадіону, встановлення
металевого забору; реконструкція басейну;
виготовлення проєктно-кошторисної документації для
реконструкції шкільного стадіону; реконструкції шкільного
басейну, заходів з енергозбереження в Олександрівській філії;
придбання: інвентар для спортивних залів (м’ячі, мати),
меблі для кабінету медсестри, парти для кабінету біології,
верстати для кабінету трудового навчання та інструменти,
швейні машинки, автомобіль.
 Сасинівська філія Пирятинського ліцею № 6:
придбання 1 навчально-комп`ютерного комплексу;
встановлення протипожежної сигналізації;
придбання обладнання для харчоблоку (холодильник або
холодильна камера, 3 виробничі столи);
придбання звуковідтворюючої аппаратури для актової
зали;
придбання спортивного інвентарю (м'ячі футбольні,
волейбольні), меблів для учнів (25 учнівських столів-парт
антисколіозних).
 Березоворудська зш І-ІІІ ступенів:
придбання для навчального процесу 4 інтерактивних
комплексів, 4 мультимедійних комплексів;
проведення ремонтно-будівельних робіт: реконструкція
закладу – влаштування шатрового даху будівлі закладу (проєкт
в наявності); теплова модернізація закладу (утеплення стін –
проєкт у наявності); виконанання гідроізоляції та відмости
кругом школи; проведення реконструкції покриття перед
ганком школи; ремонт опалювальної мережі (роботи з промивки
системи опалення; часткова заміна зношених труб
водовідведення та батарей, заміна водопроводу по школі);
встановлення пожежної сигналізації (проєкт у наявності);
заміна огорожі майданчика із штучним покриттям;
потребує придбання меблів для класів (учнівські столи –
60 штук, учнівські стільці – 120 шт.; лабораторні столи для
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кабінету хімії – 20 робочих місць; лабораторні столи для
кабінету фізики – 20 робочих місць); інвентарю для спортивної
зали (м`ячі волейбольні – 10 шт., м`ячі футбольні – 10 шт., м`ячі
баскетбольні -10 шт.);
придбання обладнання для харчоблоку: хліборізка,
електром`ясорубка,
кухарські
ваги;
для
їдальні
електросушарки для рук, 3шт.

Великокручанська зш І-ІІІ ступенів:
придбання 1 навчально-комп`ютерного комплексу, 2
інтерактивних комплексів, 1 мультимедійного комплексу;
облаштування внутрішнього туалету для вчителів та учнів
початкових класів на 3 місця;
проведення ремонту системи опалення та коридора (ліве
крило приміщення закладу);
придбання спортивного інвентарю (м’ячі, сітки тощо);
встановлення паркану навколо території закладу;
проведення ремонтно-будівельних робіт: капітальний
ремонт баскетбольного майданчика, ремонт підлоги в коридорі
та комп`ютерному класі; ремонт відмостки по периметру
школи; асфальтування доріжки до сміттєвого контейнера;
облаштування навісу над центральним входом; поточний
ремонт майстерні з заміною системи опалення; реконструкція
водогону у шкільному приміщенні, проведення води до правого
крила приміщення;
заміна дверей на лівому крилі закладу та центральному
вході;
будівництво спортивного залу, технічного приміщення
(складу).
 Вишневецька зш І-ІІІ ступенів:
облаштування ігрового майданчика для дошкільного
підрозділу та запасного виходу зі школи;
заміна класних дошок, 4 шт.
 Вікторійська зш І-ІІІ ступенів потребує:
придбання для навчального процесу 2 мультимедійних
комплексів;
обладнання кабінетів географії, математики;
проведення ремонтно-будівельних робіт: встановлення
огорожі з фасадної сторони закладу (цегляні стовпці, секції
металеві); ремонт відмостки та цоколя будівлі школи; ремонт
сходів до їдальні (вихід в господарчий двір та парадна сторона);
ремонт водовідведення та каналізації по закладу; теплова
модернізація фасадів та облаштування відмостки будівлі
(проєктно-кошторисна документація у наявності);
встановлення фільтрів для води в їдальні;
облаштування туалетних кімнат для дошкільного
підрозділу (у разі його функціонування);
придбання інвентарю для спортивного залу (м’ячі
волейбольні, секундоміри, м’ячі для тенісу).
 Куріньківська зш І-ІІ ступенів:
оновлення 4 комп`ютерів;
обладнання кабінетів фізики та математики;
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оновлення шпалер в 2 класних кімнатах, поточний ремонт
класних кімнат;
придбання фільтру для води; меблів для їдальні (столи –
6 шт., стільці – 15 шт.);
придбання спортивного інвентарю (мати- 2 шт., тенісний
стіл та обладнання для гри – 1 шт.).
 Новомартиновицька зш І-ІІІ ступенів:
ремонт підлоги на ІІ поверсі закладу;
придбання для навчального процесу 2 інтерактивних
комплексів, 2 мультимедійних комплексів;
обладнання 6 кабінетів (фізика, хімія, біологія, географія,
математика, трудове навчання);
придбання кухонного посуду (каструлі, пательні);
модернізація утеплення школи (у наявності проєктнокошторисна документація);
придбання інвентарю для спортивного залу (м`ячі, мати,
дошки для пресу), обладнання для медичного кабінету (лампа
бактерицидна), меблів для класних кімнат (стінок, столів для
вчителя).
 Давидівська філія Новомартиновицької зш І-ІІІ ст.:
придбання навчального-комп`ютерного комплексу (5+1
шт.);
встановлення протипожежної сигналізації.
 Повстинська зш І-ІІ ступенів:
проведення ремонту варочного цеху, заміни вікон в
їдальні;
придбання обладнання для харчоблоку;
встановлення огорожі шкільного подвір`я.
 Теплівська зш І-ІІІ ступенів:
придбання 1 навчально-комп`ютерного комплексу (14
комп`ютерів), 2 інтерактивних комплексів, 2 мультимедійного
комплексів;
обладнання кабінетів фізики, хімії, інформатики;
проведення ремонту даху школи, заміна вікон на
енергозберігаючі; заміна підлоги в коридорі та на І поверсі
закладу; ремонт каналізації (заміна труб, облаштування
вигрібної ями, водовідведення);
придбання інвентарю для спортивного залу (м’ячі, сітки,
гімнастичні палиці, скакалки, тенісні м’ячі та ракетки тощо).
 Малютинська філія Теплівської зш І-ІІІ ст.:
придбання для навчального процесу 1 мультимедійого
комплексу;
обладнання кабінетів фізики, біології, географії;
встановлення протипожежної сигналізації, вогнетривка
обробка даху закладу;
проведення ремонтно-будівельних робіт: ремонт стелі
спортивного залу;
придбання сміттєзбірника;
заміна ламп освітленння в коридорах закладу;
придбання спортивного інвентарю (м’ячі);
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проведення
лабораторного
контролю
показників
мікроклімату та рівня освітлення в приміщеннях, проведення
вимірювання концентрації радону-222;
встановлення огорожі шкільного подвір`я.
 Смотриківська філія Теплівської зш І-ІІІ ступенів:
придбання для навчального процесу 1 інтерактивного
комплексу, 1 мультимедійного комплексу;
заміна віконних блоків на енергозберігаючі;
заміна парт в класних кімнатах 5-9 класів.

Заклади
позашкільної
освіти

Культура

Охорона здоров’я

ПОТРЕБА У ПРОВЕДЕННІ:
 Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості
(ЦДЮТ):
переведення опалення приміщення на тверде паливо;
проведення капітального ремонту системи опалення та
проведення ремонту покрівлі.
 Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа
(ДЮСШ):
утеплення приміщення спортивної школи;
на стадіоні „Ювілейний“: заміна покриття бігових
доріжок, встановлення місць для сидіння на баскетбольному
майданчику, завершення будівництва скейт-парку.
 Пирятинська станція юних натуралістів:
облаштування системи водовідведення, відновлення
службового туалету в приміщенні;
придбання обладнання для живого куточка, закупівля
акваріума; дидактичного матеріалу для гурткової роботи.
 система опалення Пирятинського КГЦ потребує
оновлення;
 недостатня кількість гуртків, клубів за інтересами;
 будівлі сільських клубів потребують ремонтів,
термомодернізації та реконструкції систем опалення;
 зношеність значної частини книжкового фонду
Пирятинської публічної бібліотеки та сільських бібліотек;
 низька залученість жителів громади, зокрема молоді, до
культурно-мистецьких подій, особливо на етапі їхнього
планування та створення;
 низький рівень згуртованості, мешканці відчувають
нестачу заходів з організованого дозвілля, зокрема
патріотичного, екологічного та рекреаційного спрямування.
 кваліфікація працівників закладів культури потребує
систематичного підвищення (участь у семінарах, тренінгах,
воркшопах тощо);
 зношена матеріально-технічна база закладів культури.
 КП „Пирятинська лікарня“ :
незабезпеченість кадрами (лікар отоларинголог);
потребує капітального ремонту приміщення інфекційного
відділення (облаштування Мельцеровських боксів) та денного
стаціонару;
потребує капітального ремонту педіатричне відділення
лікарні (мережа водопостачання, водовідведення, системи
опалення);
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Фізкультура і
спорт
Соціальний
захист

потребує покращення матеріально-технічна база лікарні ,
зокрема необхідно придбати лапороскопічну стійку з
комплектом інструментів для проведення оперативних
втручань,
комп’ютерний
томограф
для
проведення
діагностичних обстежень;
потребує реконструкції приймальне відділення (з
облаштуванням палат екстреної медичної допомоги);
потребують дооблаштування палати для затриманих у
відповідності до нормативних вимог.
 КП „Пирятинський ЦПМСД“:
неукомплектованість лікарями ЗПСЛ та педіатрами;
Пирятинська АЗПСМ потребує комплексних заходів з
енергозбереження: зовнішнє утеплення та капільний ремонт
покрівлі даху;
потребує поновлення матеріально-технічна база;
приміщення ФАПів та АЗПСМ потребує утеплення
фасаду для економії бюджетних коштів в опалювальний сезон;
частина закладу потребує установки пандусів для
маломобільних груп населення жителів Пирятинської МТГ;
розгалужена мережа закладу, що потребує перегляду та
затвердження оптимізованої мережі ПМД відповідно до
чисельності населення;
не достатній рівень заключення декларації по
обслуговуванню населення відповідно до граничної норми з
сімейними лікарями ЗПСЛ.
 недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою
та спортивною діяльністю різних груп населення;
 низький рівень охоплення населення здоровим способом
життя.
 сімейне
неблагополуччя,
брак
поінформованості
населення щодо небезпек та загроз соціального характеру,
соціальне сирітство, насильство в сім’ях, безробіття, низький
рівень народжуваності, поширення правопорушень та
злочинності серед молоді, руйнація моральних та духовних
цінностей, потрапляння громадян в ситуацію торгівлі людьми,
поширення
тютюнопаління,
наркоманії,
алкоголізму,
ВІЛ/СНІДу, соціально небезпечних хвороб серед населення;
 недостатній соціальний захист малозабезпечених сімей,
осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
учасників
антитерористичної
операції,
внутрішньо
переміщених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю,
осіб молодіжного віку, засуджених до покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, багатодітних сімей, членів сімей загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
сімей
з
новонародженими дітьми;
 низький рівень підтримки молоді, сімей, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної
участі у розбудові громадянського суспільства, подолання
таких негативних явищ у суспільстві як насильство в сім’ї та
торгівля людьми, недостатнє забезпечення житлом молодих
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сімей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 потребує поліпшення стан фізичного і психічного
здоров’я молодого покоління, якість соціального середовища
молодої людини, соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
 є потреба в облаштуванні пандусу у відділенні
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання с.Вишневе;
 потребує покращення якість надання населенню послуги
„соціальна реабілітація“ в Пирятинському ЦНСП, а саме:
поновлення фізіотерапевтичного обладнання.
 недостатній рівень накопичення місцевого резерву для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
на території Пирятинської МТГ;
 низький рівень участі громади у проведенні заходів із
запобігання виникненню пожеж, організації їх гасіння, а також
попередженню і ліквідації інших надзвичайних ситуацій, по
причині відсутності цільових громадських об'єднань
(недержавної пожежної охорони);
 невідповідність стану захисних споруд громади вимогам
законодавства щодо їх належного утримання та експлуатації,
зокрема в частині врахування потреб осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення;
 застаріла місцева система централізованого оповіщення
(побудована близько 50 років тому), яка потребує модернізації
та забезпечення її функціонування;
 відсутність
автоматизованої
системи
пожежної
сигналізації у навчальних закладах громади, що створює
недостатній рівень безпеки школярів.
 використання нелегального програмного забезпечення в
комунальних закладах всупереч чинному законодавству
України;
 недостатній
рівень
впровадження
новітніх
інформаційних технологій у роботу виконавчих органів міської
ради збільшує адміністративні витрати та знижує ефективність
діяльності.
 недостатній рівень впровадження електронних сервісів з
надання адміністративних послуг у ЦНАП та старостатах;
 потребує більш досконалого вивчення процедура роботи
ЦНАП щодо надання адміністративних послуг через портал
„Дія“;
 потребує
вдосконалення
процес
надання
адміністративних послуг соціального характеру через
„Соціальну громаду“;
 потребує розширення спектру платних послуг та
підвищення вартості адміністративного збору за відповідний
перелік послуг;
 потребує підвищення кваліфікації персонал ЦНАП;
 професійне вигорання адміністраторів ЦНАП, що
потребує
проведення комплексних заходів
щодо його
попередження;
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 є необхідність у розширенні та удосконаленні процесу
надання адміністративних послуг, враховуючи потреби
жителів громади.
Березоворудський старостат:
 неналежний стан централізованої мережі
водопостачання по селах;
 неналежний стан водної артезіанської свердловини для
забезпечення питною водою населення сіл Березова Рудка,
Вечірки, Крячківка;
 низький рівень енергозбереження, що потребує
утеплення фасаду, заміни вікон, ремонту харчоблоку, пожарної
драбини ЗДО „Берізка“ с.Березова Рудка;
 зношеність будівлі сільського клубу с.Крячківка
(потребує ремонту дах);
 неефективна опалювальна система сільського клубу
с.Вечірки, що потребує встановлення твердопаливного котла;
 незавершеність ремонту Центра дозвілля с.Березова
Рудка;
 відсутність дитячих майданчиків (є потреба у
встановленні 2-3 майданчики з різним набором елементів) по
вул.Соборна, Центральна с.Березова Рудка;
 відсутність спортивного майданчику – є потреба у
встановленні майданчику зі спортивним тренажерами на
стадіоні ім.Оверченка у с.Березова Рудка;
 неналежний стан доріг - потребують ремонту дороги
сіл Марʼїнське, Вечірки, Березова Рудка, Крячківка;
 неналежний стан вуличного освітлення вулиць
Соборна, Вишнева, Грушевського села Березова Рудка;
 неналежний стан внутрішніх приміщень
Березоворудської станції юних натуралістів, зокрема, потребує
встановлення система водовідведення та облаштування
внутрішніх туалетів.
Великокручанський старостат:

потребують реконструкції очисні споруди с.
Велика Круча;

потребують реконструкції мережа водопостачання
та свердловина в с. Велика Круча (вул. Авіамістечко);

неналежний стан матеріальна-технічної бази
комунального підприємства;

потребує проведення заоходів з благоустрою
більшість
території старостату, відсутність паркових та
відпочинкових зон;

наявність стихійних сміттєзвалищ, що погіршує
екологічний стан території;

нееефктивна система збору та вивезення ТПВ від
населення;

потребує ремонту дерев’яний настил мосту
Пирятин-М.Круча;

потребує відновлення асфальтне покриття в с.
Велика Круча (вул. Героїв Майдану, Нова, пер. Новий,
Набережна), в с. Повстин (вул. Михайлівська, Гагаріна та
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Шевченка), грейдерування дороги в с. Мала Круча (вул.
Заудайська).

відсутність спортзалу у с. Велика Круча та
вуличного спортмайданчика для зайняття спортом в с. Повстин;

потребують доукомплектування існуючі дитячі
майданчики в с.Велика Круча (вул. Молодіжна) та с. Повстин
(вул. Михайлівська);

потребує капітального ремонту Великокручанська
бібліотека-філія та Повстинський будинок культури.
Вікторійський старостат:
 стан централізованої мережі водопостачання по
вул.Комарова (проектно-кошторисна документація є в
наявності), вул. Гагаріна, вул.Горького потребує поліпшення;
 зношеність будівлі будинку „Соцкультпобуту“
(проектно-кошторисна документація потребує коригування);
 неналежний стан вуличного освітлення по вул.Миру,
Пушкіна, Комарова, Гараріна, Горького, частково вул.Садова,
Центральна, Шевченка;
 відсутність паркану на сільському цвінтарі;
 недоукомплектованість дитячого майданчику по
вул.Центральна,15 (біля СБК);
 відсутність глибинного насосу на резервної
свердловині №2;
 відсутність драбини для КНС с.Вікторія;
 відсутність водопровідного колодязя біля свердловини
№1;
 відсутність гідроізоляції у відділі, де влаштований
насос, на КНС в с.Вікторія;
 неналежний стан дорожнього покриття по пров.Миру,
вул.Шевченка, Пушкіна, Вишнева, Гагаріна, Комарова,
Горького, що потребує проведення ямкового ремонту;
 неналежний стан вул.Л.Українки в с.Вікторія та дамби
в с.Архемівка - потрібна висипка щебенем та грейдерування;
 наявність несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;
 нестача працівників з благоустрою, паливномастильних матеріалів для проведення заходів з благоустрою
(території сіл, впорядкування памʼятників, зупинок,
громадських місць, узбічь доріг, цвинтарів);
 нестача твердого палива для твердопаливного котлу у
приміщенні старостату.
Грабарівський старостат:
 неналежний стан мережі водопостачання (потреба у
заміні лінії водогону) по вул.Затишна, Набережна протяжністю
500м, по вул.Молодіжна – 200м, по вул.Пляшечника – 800м, а
також є потреба у придбанні насосів для свердловини (2шт);
 низький рівень ресурсозбереження в ЗДО „Малятко“ потребують заміни вікна у приміщенні харчоблоку,
електричний котел, водогін;
 неналежний стан бідівлі сільського клубу, зокрема
даху (проектно-кошторисна документація відсутня),
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 неналежний стан зали в приміщенні сільського клубу
(проектно-кошторисна документація відсутня);
 недоукомплектованість дитячого майданчику(біля
сільського клубу);
 відсутність спортивного майданчику зі штучним
покриттям;
 відсутність паркової зони для відпочинку - необхідно
розібрати будівлю колишнього дитячого садку (напроти
сільського клубу);
 неналежний стан дорожнього покриття по
вул.Центральна (вʼїзд в село) протяжністю 500м;
 неналежний стан вул.Затишна, Набережна,
Пляшечника, Шевченка та пров.Тупиковий (потрібно покрити
щебенем);
 неналежний стан вуличних світильників - потребують
заміни аккумулятори на сонячних батереях (16шт);
 руйнування дамби Центральної (вʼїзд в село) потрібно укріплення;
 нестача автобусних зипинок у кількості 2 шт;
 наявність несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ
на території села;
 неналежний стан території села, памʼятників та
памʼятних знаків, громадських місць, узбічь доріг, цвінтарів.
Давидівський старостат:
 вкрай зношений стан мережі водопостачання,
відсутність проектно-кошторисної документації по
водопровідній мережі;
 відсутність дитячого ігрового та спортивного
(тренажерного) майданчиків в с. Давидівка;
 наявність несанкціонованих сміттєзвалищ в с.
Давидівка;
 нестача контейнерів на площадках для збору сміття;
 неналежний стан дороги від площадки для збору
сміття до повороту в гараж (близько 200 м);
 погіршення стану грунтових доріг, що потребує
грейдерування та посипки щебенем (вул. Гагаріна, вул. Садова,
вул. Ватутіна с.Давидівка);
 неналежний стан спортивного майданчика для мініфутболу;
 руйнація монументальної споруди „Братська могила
радянських воїнів. Пам’ятний знак полеглим землякам“;
 відсутність якісного медичного огляду місцевих
жителів призводить до погіршення здоров̕я населення;
 неналежний стан Будинку культури (руйнація східців
до парадного входу та до літньої сцени, паркану,
електропроводки у санвузлі, двірних ручок до вхідних дверей),
відсутність Інтернету та оргтехніки;
 ЗДО „Берізка“ - відсутність пожежної сигналізації,
відсутність доступу до мережі Інтернет, неналежний стан
ганку харчоблоку, паркану, відсутність туалетної кімнати для
персоналу;
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 неналежний стан фасаду школи.
Дейманівський старостат:
 у сфері освіти: експлуатація енергозатратних систем
опалення (ЗОШ і ЗДО), які потребують заміни на сучасні ,
зокрема, з використанням альтернативних джерел; у школі
відсутні енергозберігаючі вікна та двері;
 у сфері охорони здоровʼя: занадто енергозатратні
газові конвектори, що потребує їх заміни на твердопаливний
котел довготривалого горіння;
 у сфері культури: відсутність опалення , що потребує
переведення бібліотеки та будинку культури в інші заздалегідь
підготовлені приміщення старостату;
 у сфері благоустрою: неефективна система збору
твердих побутових відходів на території с.Дейманівка
(потрібно збільшення контейнерів та розширення мережі
майданчиків для збору ТПВ);
 неналежний стан асфальтового покриття вулиць, що
потребує проведення ямкового, а частково капітального
ремонту, 450 м вулиць та 200 м заїзду на сільський цвінтар щебеневої висипки;
 захаращеність цвинтаря, тому потрібно проведення
випилювання та корчування кущів і дерев;
 неналежний стан вуличного освітлення - 5,2 км вулиць
населеного пункту потребують будівництва нових мереж;
 у сфері безпеки: руйнація дорожніх знаків на основних
перехрестях с.Дейманівка;
 у сфері розвитку туризму: неналежний стан розвитку
сільського туризму та супутніх туризму послуг, і в цьому
напрямі пропонуються для першочергової реалізації заходи:
завершення реалізації проекту „Розчистка та поліпшення
екологічного стану ділянки р.Удай в адміністративних
межах Дейманівської сільської ради Пирятинського
району Полтавської області“;
виготовлення генерального плану с.Дейманівка;
проведення нормативно-грошової оцінки земель
населених пунктів, проведення інвентаризації земельних
ділянок комунальної власності;
створення місця відпочинку на з’їзді з траси Р-60 до
Дейманівки та встановлення інформаційного банера з
переліком туристичних об’єктів.
Калиновомостівський старостат:
 зниження кількості дітей потребує більш ефективної
системи освіти, зокрема, потребує реконструкції приміщення
частини колишньої школи під створення Калиновомостівської
філії Пирятинського КГЦ;
 неналежний
матеріально-технічний
стан
ЗДО
„Калинка“ (руйнація санвузла, неналежний стан воріт та хвіртка
центрального в’їзду);
 відсутність централізованого водопостачання в
с.Замостище;
87

 не достатній рівень охоплення домогосподарств в
с.Калинів Міст централізованим водопостачанням;
 низька якість дорожнього покриття автодороги
м.Пирятин - с.Замостище - с.Калинів Міст;
 відсутність огорож на цвинтарях та біля майданчиків
для збору ТПВ в селах старостинського округу;
 високий
рівень
енергоспоживання
закладів
комунальної власності внаслідок відсутності альтернативних
джерел опалення;
 відсутність водопостачання та огорожі на території
ФАПу с.Калинів Міст;
 не
достатній
рівень
забезпечення
вуличним
освітленням в селах старостинського округу;
 низький рівень доріг з асфальтовим покриттям посилює
небезпеку дорожнього руху;
 відсутність приміщення для прийому громадян в
с.Замостище;
 відсутність освітлення на відрізку дороги протяжністю
300 м. до залізничної зупинки.
Каплинцівський старостат:
в селі Каплинці:

по вул. Береговій та вул. Бригадній водонапірні
вежі перебувають в аварійному стані, потребують заміни;
 неналежний стан асфальтодорожнього покриття по
вул.Берегова, Шкільна, Козацька, Миру, відрізок доріг
вул.Шевченка ( 700 метрів), вул.Миру (500 метрів), орієнтовно,
потребують висипки щебнем;
 неналежні умови очікування для пасажирів автобусів
(по вул. Гагаріна відсутня автозупинка);
 руйнація огорожі біля ФАПу;
 погіршення
криміногенної
ситуації
(потрібно
встановити відеоспостережні камери на в"їзді в село).
в с.Усівка:
 руйнація водомережі (по вул .Чкалова, водонапірна
вежа перебуває в аварійному стані, потребує заміни);
 неналежний стан асфальтодорожнього покриття по
вул.Чкалова, Центральна, відрізок дороги по вул.Чкалова
орієнтовно 400метрів потрібно висипати щебнем;
 погіршення
криміногенної
ситуації
(потрібно
встановити відеоспостережні камери на в"їзді в село).
Заклади культури та бібліотека:
 слабка матеріально-технічна база Усівського СК –
потребує заміни підлоги 5 м² (орієнтовно);
 відсутність опалення в Каплинцівській бібліотеці –
філіалі (потрібно придбання електрообігрівача).
Заклади освіти:
 в ДНЗ „Дзвіночок“ руйнація інженерних мереж
вбиральні (потрібна заміна водопровідних труб); неналежний
стан харчоблоку (потрібна заміна вхідних дверей); слабка
матеріально-технічна база (відсутність коврового покриття в
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роздягальню розміром 3х2 м., їдальню 3х4 м., кімнату для
відпочинку 3х1 м); руйнація огорожі 30 м (орієнтовно).
Куріньківський старостат:
 наявність несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ
на території сіл;
 неналежний стан території сіл, пам’ятників,
автозупинок, громадських місць, узбічь доріг, кладовища;
 неналежний стан дорожнього покриття дороги Р-60 (від
траси Пирятин – Ромни до краю с.Курінька, та від Курінька до
Скибинець);
 відсутність умов для культурного дозвілля дітей
(відсутність дитячого майданчику у с.Курінька біля клубу).
Новомартиновицький старостат:
 слабка матеріально-технічна база Новомартиновицької
загальноосвітньої школи (неналежний стан підлоги на 2му
поверсі, класі хореографії,даху, вікон у класі образотворчого
мистецтва), неналежний стан безпеки перебування дітей
(відсутність системи відеоспостереження), неналежний
Інтернет - з̕вязок по причині морального зносу WiFi роутерів;
 слабка матеріально-технічна база ЗДО
„Теремок“(руйнація ганка харчоблока, альтанки (підлога та
дах), неналежний рівень енергозбереження (двері та вікна),
нестача спортивного та ігрового обладнання, кухонного
посуду, неможливість використання сучасних методик освіти
по причини відсутності Смарт-телевізора, неналежний стан
побутових умов перебування дітей (відсутність мийки
нержавіючої, водонагрівача для їдальні, бензокоси, бензопили
та інших інструментів благоустрою);
 відсутність Інтернет-зв̕язку в амбулаторії ЗСПСМ та
поштовому відділенні, приміщення якого перебуває на балансі
міської ради;
 слабка матеріально-технічна база КП
„Новомартиновицьке“ (відсутність люків на водопровідних
колодязях, руйнація запірної арматури по колодязях водогону,
глубинного насосу, насосної станції, башти Рожновського).
Олександрівський старостат:
 руйнування огорожі з цегли в центрі с.Олександрівка,
яка має не привабливий вигляд і потребує демонтажу;
 відсутній асфальт і розбита дорога між вулицями
Степовою і Вишневою;
 відсутність під’їзду до сміттєвих баків, які розташовані
по вулиці Степовій;
 неналежний стан дорожного покриття вулиць сіл
Олександрівка, Рівне, Першотравневе (ямковий ремонт);
 неналежний рівень дозвілля дітей у селах Рівне і
Першотравневе - відсутні дитячі міні майданчики для
відпочинку;
 відсутність під̕їзду до автолавки в селах Рівне і
Першотравневе;
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 наявність несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ
на території сіл;
 неналежний стан благоустрою території сіл,
пам’ятників та пам’ятних знаків, зупинок, громадських місць,
узбічь доріг, цвинтарів;
 неналежний стан безпеки в селах (потрібно забезпечити
камерами відеоспостереження для фіксування порушників).
Прихідьківський старостат:
 неналежний стан дорожнього покриття дороги від
траси Р-60 до с.Яцини (орієнтовно 1,8 млн.грн) та дороги від
траси Р-60 до с.Прихидьки (орієнтовно 600 тис.грн.), зʼїзду з
траси Р-60 у с бік с.Яцини (поточний ремонт);
 неналежний стан приміщень приміщень ФАПу та
бібліотеки у с.Прихідьки;
 неналежний стан доріг із щебеневим покриттям по
селах Прихідьки та Яцини (орієнтовно 2 км – 600 т щебеню);
 неналежний рівень енергозбереження для освітлення
вулиць у нічний час (потребують встановлення вуличні
світильники на сонячних панелях (12 шт));
 відсутність системи збору сміття (потрібно встновити
10 сміттєвих баківа);
 захаращеність території (потрібно залучення робітників
(по 2 осіб на село), придбання паливно-мастильних матеріалів
(520 л бензину, 15 л масла), піскосуміші для посипання доріг
(6 т));
 нестача дрів для твердопаливних котлів котельні СБК
с.Яцини (у приміщенні знаходиться старостат, бібліотека,
пошта – 35 куб.м), СК с.Прихідьки ( 35 куб.м.), спортзал у
с.Яцини (20 куб.м.);
 неналежні умови праці в старостаті (руйнація офісних
меблів для старостату с.Прихідки (2 столи, 4 стільці)).
Сасинівський старостат:
 неналежна система водопостачання та водовідведення
в с.Сасинівка та с.Кейбалівка;
 низька якість дорожнього покриття дороги Сасинівкадорога Прилуки-Пирятин;
 не завершеність ромонту спортивного залу
с.Кейбалівка (внутрішні оздоблювальні роботи);
 неналежний саніторно-побутовий стан внутрішніх
приміщень сільського клубу с.Кейбалівка (внутрішні
оздоблювальні роботи);
 руйнація даху ДНЗ „Колосок“ с.Кейбалівка;
 руйнація скульптури солдата на памʼятнику
Невідомому воїну в с.Сасинівка;
 неналежний рівень безпеки автоперевезень по причині
відсутність обмежувальних та заборонних доріжних знаків у
межах населеного пункту для важковагового транспорту
(с.Сасинівка- міст та вул.Шевченка, с.Кейбалівка – вул.Миру);
 неналежний матеріально-технічний стан в
Сасинівській школі (відсутність навісу та крильця на вході);
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 наявність несанкціонованих (стихійних)
сміттеєзвалищ;
 неналежний стан благоустрою території населених
пунктів, біля памʼятників та памʼятних знаків, зупинок,
громадських місць, узбічь доріг, цвінтарів.
Смотріківський старостат:
 руйнація окремих частин водомережі (водопровідна
труба по вул. Луценка Дмитра);
 відсутність освітлення у нічний час по вул.Луценка
Дмитра;
 високий рівень енергвтрат бідівлі ЗДО „Малятко“
(відсутність утеплання фасаду, руйнація підвального
приміщення);
 неналежний санітарно-побутовий стан спортзалу
школи-філії Теплівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 відсутність умов для дозвілля дітей (потребує
облаштування ігровий та спортивний майданчики);
 неналежний санітарно-побутовий стан актової зали
Будинку культури (заміна вікон, глядацьких крісел);
 відсутність умов для родинного відпочинку (потребує
облащтування зона відпочинку);
 руйнація стели меморіального комплексу;
 неналежний стан автодоріг по провулку
Механізаторів, вул.Молодіжній, вул.Польовій, частина
вул.Шевченка ;
 наявність несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;
 відсутність системи роздільного збору сміття
(потрібно встановлення баків);
 захаращеність ставка стримує розвиток
риборозведення;
 прискорена руйнація автодоріг внаслідок відсутності
дорожніх знаків для обмеження руху вантажного транспорту;
 неналежний стан благоустрою території села,
пам’ятників та пам’ятних знаків, зупинок, громадських місць,
узбічь доріг, цвинтарю.
Теплівський старостат:
 неналежний стан асфальтованих автодоріг по
населеному пункту, руйнація моста між селами Теплівка та
Смотрики;
 неналежний стан водомережі (потрібно будівництво
нового водогону або ремонт існуючого);
 цвинтар потребує очищенню і благоустрою встановлення урн для сміття та огорожі;
 потребує ремонту пам’ятник загиблим воїнам,
озеленння територія навколо меморіалу (клумби ),
прокладання алеї (бруківка);
 в сільському парку потрідно створити зону відпочинку
для дітей та дорослих, а саме встановити альтанки з навісами,
лавки з навісами, дитячий майданчик , урни для сміття,
прокласти доріжки, освітлення (так як кожного року святкові
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заходи і виїзна торогівля розташовується біля нього, потрібно
окультурити дану зону);
 необхідно відновити роботу Теплівського
краєзнавчого музею;
 території села знаходиться в неналежному стані, тому
потрібно організація „ суботників“ за підтримки населення та
комунальних працівників;
 потрібно продовження надання допомоги
малозабезпеченим сім’ям, сім’ям учасників бойових дій,
людям похилого віку, учасникам ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, інвалідам та тяжкохворим і одиноким людям.

Аналіз наявних проблем у розвитку громади покладено в основу
формування економічної і соціальної політики міської ради на 2022 рік.
1.7. SWOT-аналіз
З метою визначення найбільш ефективних управлінських рішень
проведено детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища громади
шляхом використання методики SWOT-аналізу. Узагальнення інформації щодо
певних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз, дає змогу виявити ті
сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку
виконавчого комітету міської ради.
Таблиця 11. SWOT-аналіз
Сильні сторони
Слабкі сторони
 Зручне географічне
 Зношеність мереж комунального
розташування, транспортногосподарства міста та неналежна МТ
логістичний центр, близькість до
база;
Києва та 4-х обласних центрів, на
 Проблема утилізації побутових
перехресті шляхів
відходів: не завершений процес
загальнодержавного значення;
утилізації, відсутність сортування,
 Добрі природні умови: змішані
неплатежі населення, неефективна
ліси, помірний клімат, річка Удай - система взаємовідносин між
одна з найчистіших річок нашої
споживачами та надавачами послуг,
країни;
недостатня кількість автомобілів для
вивезення ТПВ;
 Економічний потенціал
сільськогосподарського регіону з
 Неналежне водопостачання (не у всіх
глибоким чорноземом;
населених пунктах МТГ),
водовідведення (потреба у розширені);
 Виробляється широкий
асортимент харчових продуктів,
 Неналежні дороги (зокрема на балансі
найкращі сири в Україні;
служби Автодоріг);
 Наявність вільних земельних
 Неналежні пасажирські перевезення
ділянок та приміщень комунальної (слабка інфраструктура, МТБ); низький
власності.
рівень забезпеченості НП МТГ
внутрішнім громадським транспортом;
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 Культурна та історична
спадщина;
 Трудові людські ресурси:
працелюбні, освічені громадяни;
 Богатопрофільний малий та
середній бізнес, розвинені народні
промисли;
 Функціонує сучасний Центр
надання адміністративних послуг;
 Реалізується Програма розвитку
малого і середнього
підприємництва;
 Наявність вищих навчальних
закладів, які готують фахівців
актуальних професій.
 Відносно достатній рівень
розвитку мережі закладів
дошкільної, загальної та
позашкільної освіти;
 Багаторічний досвід роботи
комунального господарства,
відновлено вуличне освітлення у
місті Пирятин та більшості
сільських НП, частково
ремонтуються дороги;
 Розвинена спортивна база у
м.Пирятин, селах Давидівка,
Велика Круча, Вікторія, Березова
Рудка, Смотрики, Теплівка.

Можливості
 Приведення вітчизняних умов
прийому та заготівлі СГ сировини
у відповідність вимогам членства
України в СОТ;
 Зовнішній попит на відкриття
рекреаційних, оздоровчих зон і
закладів;
 Розвиток державної програми
логістики.

 Частина сільських НП залишається
без вуличного освітлення;
 Недостатньо розвинуті окраїни МТГ;
 Високий рівень енергоспоживання
інженерних мереж та нестача коштів для
впровадження сучасних технологій з
енергозбереження;
 Недостатній благоустрій та
озеленення;
 Відсутність впорядкованого парку у
м. Пирятин;
 Відсутність облаштованих пляжів для
літнього відпочинку на річках МТГ;
 Низький рівень взаємної довіри у
громаді, згуртованості, почуття
приналежності до території та розвитку
локальної ідентичності;
 Незадовільна демографічна ситуація;
 Зниження кількості учнів у сільських
школах збільшує витрати на їх
утримання;
 Проблеми змістовного дозвілля
молоді в т.ч. неналежний рівень розвитку
масового спорту, відсутність
комплексної програми реалізації
молодіжної політики;
 Низький рівень соціальних послуг та
соціальної підтримки вразливих верств
населення;
 Мережа лікувальних закладів
потребує подальшого розвитку.
Загрози
 Відтік і „старіння“населення;
 Погіршення
законодавства,
збільшення рівня податків.
 Ескалація конфлікту на Сході України.
 Скорочення міжнародної технічної і
фінансової допомоги Україні.
 Погіршення рівня життя громадян,
зниження
рівня
купівельної
спроможності населення.
 Подальше
підвищення
цін
на
енергоносії;
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 Отримання коштів з державних
програм розвитку комунального
господарства;
 Використання досвіду
європейських країн для вирішення
проблем.

 Періодичні пандемії, які спричиняють
різке скорочення економічної активності;
 Прискорення економічного розвитку
міст
центрів
районів
у
новій
територіальній конфігурації, як центрів
економічного зростання, що може
спричинити відтік оборотного капіталу з
міста;
 Погіршення криміногенної ситуації.
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2. Цілі та пріоритети розвитку
Діяльність депутатського корпусу та виконавчого комітету Пирятинської
міської ради у 2022 році буде спрямована на вирішення основних завдань:
підтримку розвитку основних галузей економіки громади - промисловості,
сільського господарства, туризму, сфери торгівлі та послуг; забезпечення
ефективної роботи, з акцентом на енергозбереження, закладів соціальнокультурної сфери та житлово-комунального господарства, і, на цій основі,
забезпечення фінансової стабільності, підвищення рівня соціального захисту та
якості життя громадян.
Для забезпечення сталого соціального і економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади, на основі Стратегії розвитку
громади на 2021-2025 роки, аналізу показників діяльності, тенденцій розвитку та
нагальних проблем народногосподарського комплексу за 9 місяців 2021 року,
визначено стратегічні цілі та пріоритети на 2022 рік.
ПРІОРИТЕТ 1 : підвищення економічного розвитку громади
ЦІЛІ:

Диверсифікація структури місцевої промисловості

Створення позитивного іміджу Пирятинської громади

Розвиток збалансованого підприємництва

Розвиток туристичного бізнесу в МТГ
ПРІОРИТЕТ 2 : створення комфортних умов на території громади
ЦІЛІ:

Розвиток та удосконалення системи збору та утилізації відходів.

Модернізація та розвиток інфраструктури громади.

Ремонт доріг та благоустрій в МТГ.

Вдосконалення системи муніципального енергетичного
менеджменту.
ПРІОРИТЕТ 3 : створення свідомої та активної громади з високою
якістю життя
ЦІЛІ:

Удосконалення системи комунікації в громаді та підвищення рівня
взаємної довіри.

Забезпечення високої якості життя громадян.
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3. Основні завдання та механізми реалізації Плану
Розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади має на
меті створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Пирятинської
міської територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної
єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного
наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.
Для досягнення мети Плану визначено стратегічні цілі та пріоритети
(відповідно до розділу 2), які деталізовано в розрізі основних завдань та
механізмів реалізації. Загальний перелік завдань і заходів Плану, їх
відповідальних виконавців, орієнтовні обсяги та джерела фінансування у 2022
році наведені у Таблиці 12.
З метою підвищення ефективності використання коштів застосовується
програмно-цільовий метод - до Плану (в Таблицю 12) включено 35 місцевих
(регіональних) програм, а також 20 локальних планів дій щодо вирішення
проблемних питань (зокрема, без фінансування - 17) на загальну суму
128,6 млн.грн, у тому числі за рахунок бюджету МТГ – 90,4 млн.грн. Основним
виконавцем заходів буде виконавчий комітет міської ради, залучатимуться
також громадські організації, бюджетні установи та заклади, суб’єкти
господарювання, громадяне, основним джерелом фінансування - бюджет МТГ
(70,6%).
З метою забезпечення сталого розвитку міської територіальної громади
у середньостроковій перспективі підготовлено 7 проєктів розвитку (Таблиця
13) на загальну суму 153,1 млн.грн, з них за рахунок коштів державного
бюджету – 90,2 млн.грн, обласного бюджету – 4,9 млн.грн, бюджету МТГ –
26,9 млн.грн (19,6%), міжнародної технічної допомоги - 30,0 млн.грн, суб̕єктів
господарювання - 1,1 млн.грн. Ці проєкти охоплюють комплекс заходів, який
включає проєктування, капітальне будівництво, ремонт або реконструкцію,
запровадження нових технологій обʼєктів в галузі освіти – 39,2% (від
загального обсягу), охорони здоровʼя (31,6%), ЖКГ (6,5%) та підтримку
бізнесу (22,7%). Очікуваними джерелами фінансування розвиткових проєктів
є державний бюджет (у т.ч. ДФРР, субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток), обласний бюджет (обласний
фонд охорони навколишнього природного середовища тощо), кошти бюджету
МТГ (в частині співфінансування проєктів), міжнародної технічної допомоги
Європейського Союзу в напрямі підтримки місцевого економічного розвитку.
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Таблиця 12. Перелік завдань і заходів Плану на 2022 рік
Назва завдання

Відповідаль
ний
виконавець

Заходи програми/
проєкту/плану дій

Орієнтов
на вартість,
тис.грн.

Джерела фінансування у 2022 році
Бюджет
МТГ

Державн
ий бюджет

Обласн
ий бюджет

-

-

МТД

Результати
виконання
завдань
Кошти
інших
джерел

Стратегічна ціль А - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Оперативна ціль А.1 - Диверсифікація структури місцевої промисловості.
Завдання А.1.1. Створення індустріального парку.
Визначення
економічної
доцільності
створення
індустріального
парку

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки та
розвитку
АПР
виконкому
міської ради
(Крагель
Є.М.)

Вивчення нормативної бази, наявних
ресурсних можливостей Пирятинської
міської ради.

-

-

-

-

Висновок про
доцільність
продовження
виконання
даного
завдання

Завдання А.1.2. Створення агрологістичного центру.
Формування
інвестиційної
пропозиції

Відділ
залучення
інвестицій
управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради

Узагальнення, візуалізація,
розміщення на веб-сайті міської ради,
популяризація на інших електронних
ресурсах

-

-

-

-

-

-

Пошук
земельної
ділянки під
розміщення
агрологістично
го центру,
виготовлення
ПКД
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(Крагель
Є.М.)

Завдання А.1.3. Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності діючих на території громади підприємств.
Формування
сприятливої
податкової політики

Відділ
економіки
(Комаренко
В.Д.),
відділ із
земельних та
екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник
Є.М.)

Проведення „круглих столів“,
засідань Ради підприємців при
виконкомі міської ради, громадських
обговорень під час формування
проектів рішень міської ради про
встановлення ставок місцевих
податків і зборів на наступний рік.

-

-

-

-

-

-

Підготовлені
проекти рішень
міської ради у
сфері
податкової
політики

-

-

-

-

Підтримка
діяльності
міської ради з
боку АМУ,
встановлення
меж 6
населених
пунктів 6 сіл;
забезпечення
перебування до
4 делегацій;
оплата праці 10
працівників
господарчої
групи;
утримання 68
відеокамер,
створення
земельної

Оперативна ціль А.2 - Створення позитивного іміджу Пирятинської громади.
Завдання А.2.1. Маркетинг території громади.
1-1)Програма
діяльності
Пирятинської
міської ради на 2022
рік

Відділ
економіки
управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради
(Комаренко
В.Д.),
Відділ
бухгалтерськ
ого обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.),
відділ
містобудуван
ня,

Забезпечити членство міської ради в
Асоціації міст України;
виготовити технічну документацію на
обʼєкти, що переходять до
комунальної власності громади;
забезпечити обстеження дна ї річки
Удай (акваторії пляжів);
виготовити технічні умови;
забезпечити перебування делегацій;
утримання гуртожитку по площі
Героїв Майдану,2;
розробка документації із землеустрою
під комунальними закладами та для
проведення інвентаризації земель;
встановлення меж населених пунктів,
в яких розроблені Генеральні плани;
сплата судового збору;
відзначення голів квартальних
комітетів;

5852,9
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5852,9

2)Програма
„Стипендії міської
ради обдарованим
дітям Пирятинської
територіальної
громади у 2022
році“

архітектури
та житловокомунальног
о
господарства
виконкому
міської ради
(Зергані
М.І.), відділ
із земельних
та
екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник
Є.В.), відділ
управління
комунальною
власністю
виконкому
міської ради
(Кошова
Є.О.).
Відділ освіти,
молоді
та
спорту
міської ради
(Шерзой
Н.Г.), відділ
бухгалтерськ
ого обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

оплата електроенергії та послуг з
обслуговування відеокамер;
оплата праці працівника
Трудового архіву;
оплата праці господарчої групи
виконкому міської ради.
.

Виплати стипендій обдарованим
дітям впродовж навчального періоду
2022 року

картограми
території
громади.

202,5
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202,5

-

-

-

-

Виплата
21
стипендії
у
трьох
номінаціях з 1
січня по 31
травня
2022
року;
виплата
30
стипендій
у
трьох
номінаціях з
1 вересня по 31
грудня
2022
року

1-2)Програма
діяльності міської
ради на 2022 рік
Просування бренду
громади

Відділ
персоналу,
організаційно
ї роботи та
інормаційної
політики
(Мілюта
О.А.);
сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки та
розвитку
АПР
виконкому
міської ради
(Крагель
Є.М.)

Просування бренду громади:
розповсюдження в ринковому та
неринковому середовищі актуальної
інформації про об'єкт та предмет
брендингу;
підвищування в впізнаваності
території громади за допомогою
брендбуку в мережі Інтернет;
використання логотипу у просторі
міста, під час ділового спілкування;
формування ідентичності мешканців
із Пирятинською МТГ.

100,0

100,0

-

-

-

-

Виготовлення
іміджевої
продукції
міської ради,
із брендом
громади,
оформлення
сайту у
стилістиці
брендбуку

Завдання А.2.2. Актуалізація Інвестиційного паспорту МТГ, сторінки сайту міської ради „Пирятинщина інвестиційна“
1-3)Програма
діяльності міської
ради на 2022 рік

Сектор
залучення
інвестицій
(Крагель
Є.М.)

Виготовлення інвестиційного
паспорту

25,0

25,0

-

-

-

-

Надруковано
100
примірників
паспорту та
забезпечено
його
розповсюджен
ня

Завдання А.2.3. Туристична промоція МТГ. Актуалізація сторінки сайту міської ради „Пирятинщина туристична“.
Систематизація
інформації про
туристичні
можливості громади

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
міської ради

Поновлення інформації в розділі
„Пирятинщина туристична“ на
сторніці міської ради в мережі
Інтернет:
складання переліку маршрутів,
памʼяток архітектури та історичної
спадщини, рекреаційних зон (із

-

100

-

-

-

-

-

Розміщено
інформацію на
веб-сайті
громади

(Валоваженк
о С.О.)

зазначенням контактів відповідальних
осіб)

Оперативна ціль А3 - Розвиток збалансованого підприємництва.
Завдання А.3.1. Створення системи навчання підприємців МТГ.
Підвищення
конкурентоспромож
ності підприємців на
ринку праці

Пирятинська
районна філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості
(Бухта І.А.)

Проведення тренінгів з питань
підготовки резюме та співбесіди з
роботодавцями;
семінари про генерацію бізнес-ідей, у
сфері законодавства про працю.

-

-

-

-

Проведено 12
тренінгів із
залученням 60
осіб

-

-

-

-

-

Проведення 1
розширеного
засідання Ради
підприємців на
тему
вирішення
проблем
розвитку
малого бізнеса

-

-

-

-

-

-

Публікація не
менш 10
роз̕яснень на
веб-сайті
громади

605,0

320,0

-

150,0

-

135,0

Придбання 5
племінних
нетелів (1
нетель - 30
тис.грн.),
придбання

-

-

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади.
Вивчення
проблемних питань
та потенційних
напрямів розвитку
підприємництва

Управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради
(Солдатова
І.В.)

Підготовка та проведення засідання
Ради підприємців, переліку питань
для анкетування учасників засідання,
узагальнення інформації з анкет,
розроблення відповідних проектів
рішень з питань розвитку
підприємництва

-

Завдання А.3.3. Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.
Забезпечення
інформаційної
підтримки
сільськогосподарськ
их товаровиробників
3)Програма
підтримки та
розвитку аграрного
комплексу
Пирятинської

Сектор АПР
управління
економіки
виконкому
міської ради
(Солдатова
І.В.)
сектор АПР
управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради

Інформування с/г виробників щодо
участі в місцевих, регіональних та
державних програмах підтримки

Проведення конкурсу серед
ОСГ(власників не менш, ніж 3 корів)
та СФГ на отримання грантів міської
ради на придбання племінних нетелів;
проведення конкурсу серед власників
земельних ділянок на отримання
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громади на період
до 2027 року

(Повшедний
П.В.)

компенсації за придбання
сертифікованого посадкового
матеріалу саджанців плодових дерев
та ягід;
проведення конкурсу серед
підприємців та ОСГ на отримання
компенсації за придбання субстрату
та міцелію грибів;
проведення конкурсу серед орендарів
водних обʼєктів на отримання
компенсації за придбання малька
риби;
проведення конкурсу серед
сільськогосподарських кооперативів
на отримання компенсації за
придбання агротехніки,
технологічного транспорту,
обладнання та устаткування

придбання 8
тон малька
толстолоба,
білого амура,
коропа (50 грн
за 100 кг);
придбання
1400 дерев по
70 грн, 3850
кущів ягод по
20 грн),
придбання
двох одиниць
агротехніки

Оперативна ціль А.4 - Розвиток туристичного бізнесу в МТГ.
Завдання А.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах МТГ.
4-1)Програма
культурномистецьких заходів,
розвитку, туризму та
охорони культурної
спадщини на 2022
рік

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
міської ради
(Валоваженк
о С.О.), НПП
„Пирятинськ
ий“ (Варава
М.В.)

Промоція екологічних стежок та
туристичних маршрутів
НПП
„Пирятинський“:
створення умов для організованого та
ефективного туризму, відпочинку та
інших видів рекреаційної діяльності в
природних умовах з додержанням
режиму
охорони
природних
комплексів та об'єктів;
забезпечення попиту рекреантів на
загальнооздоровчий,
культурнопізнавальний відпочинок, туризм,
любительське
та
спортивне
рибальство, відповідно до режиму
території НПП „Пирятинський“;

35,0
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35,0

-

-

-

-

Облаштування
інформаційним
и табличками 3
туристичних
маршрутів,
відзначення
переможців
конкурсу
туристичних
маршрутів,
виготовлення 1
презентаційног
о відеоролику.

облаштування
туристичних
маршрутів
інформаційними
табличками ;
проведення конкурсу та відзначення
переможців конкурсу туристичних
маршрутів до міжнародного дня
туризму;
виготовлення
презентаційних
відеороликів про основні обʼєкти
туристичного попиту та на краєзнавчу
тематику.

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини на території МТГ.
4-2)Програма
культурномистецьких заходів,
розвитку, туризму та
охорони культурної
спадщини на 2022
рік

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
міської ради
(Валоваженк
о С.О.)

Придбання інформаційних вуличних
стендів;
виготовлення
та
придбання
поліграфічної продукції;
виготовлення облікової документації
на потенційні обʼєкти культурної,
архітектурної та історичної спадщини;
придбання охороннних дощок на
памʼятки
культурної
спадщини,
занесені до Держреєстру

64,0

64,0

-

-

-

-

Встановлення
2 вуличних
інформаційних
стендів;
виготовлення
поліграфічної
продукції;
придбання 5
охороннних
дощок на
памʼятки
культурної
спадщини

-

-

-

-

-

Проведено
анкетування
жителів 17
старостаітв

Завдання А.4.3. Розвиток багатоаспектного туризму в селах МТГ.
Аналіз можливих
напрямів розвитку
туризму в селах
громади

Управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради
(Солдатова
І.В.)

Опитування членів особистих
селянських господарств щодо
можливостей розвитку туризму;
пошук грантів для створення МТБ
осередків туризму.

-

Стратегічна ціль В -СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
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Оперативна ціль В.1 - Розвиток та удосконалення системи збору та утилізації відходів.
Завдання В.1.1. Організація у населених пунктах МТГ місць збору сміття та його вивезення.
Розробка Місцевого
плану поводження з
відходами до 2025
року

КП „Каштан
(Брова Г.Д.)

Покращення МТБ КП „Каштан“
(індивідуальні контейнери, бульдозер,
екскаватор, сміттєпереробна станція)

-

-

-

-

-

Розширення
мережі збору
ТПВ у
приватному
секторі –
придбання
близько 6000
індивідуальних
контейнерів
емністю 0,2
куб.м.

-

-

-

-

-

Зменшення
негативного
впливу
відходів на
довкілля

1260,0

-

1260,0

-

-

Безперебійне

-

Завдання В.1.2. Забезпечення ефективної роботи полігону для утилізації відходів.
Підвищення
ефективності
системи утилізації
ТПВ

Відділ
архітектури,
містобудуван
ня міської
ради (Зергані
М.І.)

Завершення робіт з реконструкції
існуючого невпорядкованого
сміттєзвалища під полігон ТПВ в
м.Пирятин.

-

Завдання В.1.3. Розширення потужностей міських очисних споруд.
5-1)Програма
з
охорони
навколишнього
природного
середовища
на
території
Пирятинської
міської
територіальної
громади на період
2021-2022 років

Пирятинські
госпрозрахун
кові очисні
споруди
(Манько
С.Л.),
управління
інфраструкту
ри, ЖКГ та
комунальної
власності
виконкому
міської ради
(Міхеєв Д.С.)

Виготовлення проєкту та будівництво
зливної станції для приймання
побутових та промислових стічних
вод, які вивозяться асенізаційним
транспортом з населених пунктів
Пирятинської МТГ (2510,0 тис. грн.);

2520,0

цілодобове
приймання
стічних вод, які
вивозяться
асенізаційним
транспортом з
території
громади;
запобігання та
усунення
негативного
впливу
каналізаційних

реконструкція очисних споруд в
с.Велика Круча

104

стоків на
навколишнє
природне
середовище

Завдання В.1.4. Розробка схеми санітарної очистки МТГ.
1-4)Програма
діяльності міської
ради на 2022 рік

Виконком
міської ради

Розроблення Схеми санітарного
очищення території Пирятинської
міської громади

250,0

250,0

-

-

-

Вдосконалення
діючої системи
збору,
видалення та
переробки ТПВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства МТГ.
проект розвитку
(стр.6 Таблиця 13)

-

-

Завдання В.2.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення МТГ.
6)Програма „Питна
вода“ на 2022 рік
5-2)Програма
з
охорони
навколишнього
природного
середовища
на
території
Пирятинської
міської
територіальної
громади на період
2021-2022 років

КП
„Пирятинськ
ий міський
водоканал“
(Курочка
О.С.);
КП
„Вікторійське
джерело“
(Роздабара
О.М.);
КП „ГЖЕД
села Велика
Круча“
(Гамбаров
І.А.);
управління
інфраструкту
ри, ЖКГ та
комунальної

КП „Пирятинський міській
водоканал“:
заміна водопровідної мережі в місті
Пирятин;
придбання універсального
пошукового обладнання (мережі +
пориви + крадіжки);
придбання насосного агрегату NSP
7096/04 з електродвигуном NWM 6“
30 HP 22 кВт;
придбання занурю вального насоса з
нержавіючої сталі NSP 6060/08 з
двигуном NWM 6“ 20 HP (15 KW)
DOL;
придбання спецавтомобіля.
КП „Вікторійське джерело“:
встановлення водопровідного
колодязя біля свердловини №1;
придбання глибинного насосу у
резервну свердловину №2;

1149,1

1149,1

Своєчасне
виявлення
поривів
водопровідних
мереж
КП
„Пирятинській
міський
водоканал“;
виявлення
самовільно
підключених
споживачів КП
„Пирятинській
міський
водоканал“;
зменшення
необліковані
втрати питної
води
КП
„Пирятинскій
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власності
виконкому
міської ради
(Міхеєв Д.С.)

гідроізоляція КНС с.Вікторія;
заміна водопроводу по вул.Комарова,
Гагаріна с.Вікторія протяжністю
1500м;
КП „ГЖЕД села Велика Круча“:
Поліпшення централізованої мережі
водопостачання – реконструкція
централізованої мережі
водопостачання по вул.Авіамістечко
с.Велика Круча Лубенського району
(1008,0 тис.грн.).

міський
водоканал“;
забезпечення
безперервного
водопостачанн
я у с.Велика
Круча (100
осіб) та
с.Вікторія

1008,0

600,0

-

408,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Збільшення
обсягів
пасажирських
перевезень

6423,6

-

5731,8

-

-

Зменшення
обсягів стічних
вод, що
забруднюють
навколишнє
природне
середовище,
поліпшення
екологічного
стану річки
Удай

Завдання В.2.3. Розвиток мережі громадського транспорту
Забезпечення
безперебійної
роботи
громадського
транспорту

Заступник
міського
голови у
справах
виконкому
(Котенко
О.А.)

Вирішення питання відновлення
тимчасово призупинених рейсів:
„АС 1 – с.Калинів Міст“,
„Пирятин-Березова Рудка-Вечірки“.
Вивчення питання щодо
запровадження нових маршрутів.

Завдання В.2.4. Дбайливе використання та збереження екоресурсів.
5-3)Програма
з
охорони
навколишнього
природного
середовища
на
території
Пирятинської
міської
територіальної
громади на період
2021-2022 років

Відділ
містобудуван
ня,
архітектури
міської ради
(Зергані
М.І.),
сектор
житловокомунальног
о
господарства
виконкому
міської ради
(Порва О.В.),
відділ із
земельних та

Реконструкція каналізаційного
колектору від КНС №1 (вул.Січових
Стрільців, 21 В) до КНС №2
(вул.Саксаганського,2) в м.Пирятин
Полтавської області (3295,2 тис.грн.);
будівництво напірного колектора в
м.Пирятин Полтавської області
(5781,1 тис.грн.);
реконструкція мережі водовідведення
в м.Пирятин Полтавської
області(2759,1 тис.грн.);
розчистка ділянки річки Удай в межах
м.Пирятин та с.Дейманівка (350
тис.грн. + 270 тис.грн.);

12155,4
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35)Програма
розвитку
та
підтримки
КП
„ПирятинАгроліс“на 2022 рік

екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник
Є.В.)
КП „Агроліс“

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інвентаризація
10 земельних
ділянок

15000,0

10000,0

5000,0

-

-

-

Реконструкція,

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій в МТГ.
Завдання В.3.1. Ремонт (відновлення) доріг та тротуарів.
7)Програма
розвитку
дорожнього руху та
його безпеки в
Пирятинській
міській громаді на
2022 рік

Відділ
містобудуван
ня,
архітектури
та ЖКГ
виконкому
міської ради
(Зергані М.І.)

Проведення капітальних та поточних
ремонтів міських, сільських доріг;
облаштування майданчиків для
паркування автотранспорту;
проведення ремонтів та належне
утримання водопропускних споруд на
дорогах;
ремонт існуючих та будівництво
нових тротуарів по вулицях.

капітальний
ремонт
проїзної
частини вулиць
- 2800 кв.м.;
будівництво,
капітальний
ремонт
пішохідної
частини вулиць
1800 кв.м;
поточний
ремонт
проїзної
частини
вулиць,
тротуарів 5000 кв.м.
Субвенція
обласному
бюджету на
ремонт
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місцевих доріг
– 5,0 млн.грн.

Завдання В.3.2. Озеленення та благоустрій населених пунктів МТГ.
8-1)Програма
покращення
благоустрою
Пирятинської
міської
територіальної
громади на 2022 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.).

Санітарне очищення міста та
території 17 старостинських округів;
утримання зелених насаджень,
викошування газонів (трави, бур’яну),
спилювання аварійних та сухостійних
дерев, формувальне обрізування
дерев, кущів, корчування пнів,
знищення карантинних рослин тощо);
утримання території цвинтаря
(огородження території, підрізання
дерев, покіс трави, утримання
території в належному санітарному
стані);
проведення ремонту доріг та вулиць з
відновленням дорожніх знаків,
розмітки, тротуарів, систем зливової
каналізації, розчищення снігових
наметів, посипання піскосумішшю
доріг тощо;
придбання матеріалів для утримання
малих архітектурних форм,
покращення естетичного вигляду
міста і сіл в святкові дні, поточний
ремонт лав;
поховання померлих одиноких
громадян, осіб без певного місця
проживання, громадян, від
поховання яких відмовилися рідні,
знайдених невпізнаних трупів тощо.

18187,3
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18187,3

-

-

-

-

Покращення
екологічного
стану території
площею 14456
га;
забезпечення
вивезення
сміття обсягом
33015 м³.
збільшення
площ зелених
насаджень,
паркових зон
на 528 га.

9)Програма
зайнятості
населення на 2022
рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Організація тимчасових робочих місць
для
забезпечення
послуг
з
екологічного захисту навколишнього
природнього середовища населених
пунктів (24 додаткових робочих місця
з квітня по вересень 2022 року,
залучено 144 особи, виплачена
зарплата та ЄСВ)

1219,3

1219,3

-

-

-

-

Будуть
виконати
необхідні
роботи:
наведено лад у
населених
пунктах,
упорядкувано
цвинтарі,
меморіали,
зони
відпочинку
тощо.

Оперативна ціль В.4 - Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.
Завдання В.4.1. Включення до системи муніципального енергоменеджменту об’єктів комунальної власності, що додалися
після приєднання до Пирятинської міської громади.
Вдосконалення
енергоменеджменту
обʼєктів
комунальної
власності

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О., Троян
Н.М.)

Підвищення рівня охоплення
енергосервісом обʼєктів комунальної
власності

-

-

-

-

-

-

Перелік
закладів
збільшено на 2
обʼєкти

Завдання В.4.2. Впровадження заходів із енергозбереження в будівлях та спорудах комунальної власності Пирятинської
міської територіальної громади.
Розробка РП
„Реконструкція
Районного будинку
культури під
Культурногромадський центр
по вул. Соборна, 59
в м.Пирятин
Полтавської
області“

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О.)

Забезпечення зовнішнього утеплення
несучих конструкцій будівлі

3000,0
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3000,0

-

-

-

-

Економія
енергоресурсів
на утримання
РБК

Капітальний ремонт
будівлі
інфекційного
відділення та
денного стаціонару
комунального
підприємства
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“ за
адресою вул.
Аврущенка, 2, м.
Пирятин
Лубенського району
Полтавської області
(з встановленням
комп’ютерного
томографу)
Розглянути питання
можливості
створення
комунального
підприємства з
теплопостачання
для комунальних
закладів

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О.)

Комплексний ремонт будівлі,
встановлення обладнання

управління
інфраструкту
ри, ЖКГ та
комунальної
власності
виконкому
міської ради
(Міхеєв Д.С.)

Вивчення нормативної бази у сфері
надання послуг з теплопостачання,
умов договорів з діючими надавачами
послуг

30892,8

7771,4

23121,4

-

-

-

Економія
енергоресурсів
на утримання
медичного
закладу,
покращення
якості
медичних
послуг

Зниження
видатків на
комуналдьні
послуги

Завдання В.4.3. Розроблення, затвердження та впровадження Муніципального енергетичного плану
Розроблення
Муніципального
енергетичного плану

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О., Троян
Н.М.)

Внесення змін до ПДСРК
Пирятинської МТГ до 2030 року,
затвердженого рішенням 64 сесії
Пирятинської міської ради від
23.12.2019 № 500

-

-

Завдання В.4.4. Реконструкція і модернізація вуличного освітлення громади.
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-

-

-

-

Підготовка 1
проекту
рішення сесії
міської ради

8-2)Програма
покращення
благоустрою
Пирятинської
міської
територіальної
громади на 2022 р.

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.).

Утримання, технічне обслуговування
та поточний ремонт мереж
зовнішнього освітлення вулиць та
світлофорів.

500,0

500,0

-

-

-

-

Утримання
мережі
освітлення –
104 точки
підключення.

-

-

-

-

-

Переведення
на тверде
паливо
котелень 5
закладів

-

-

-

-

Підвищення
рівня
обізнаності
громадян,
зокрема дітей
та молоді,
щодо
необхідності
збереження
клімату

Завдання В.4.5. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії.
Сприяння розвитку
відновлювальних
джерел енергії на
території громади

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О., Троян
Н.М.)

Вивчення можливості переведення
систем опалення комунальних
закладів на тверде паливо.

-

Завдання В.4.6. Популяризація енергоефективності та енергозбереження.
Популяризація
енергоефективності
та енергозбереження

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О., Троян
Н.М.)

Підготовка публікацій та їх
розміщення на Інтернет-ресурсах
міської ради

-

-

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.1.1. Впровадження е-врядування в МТГ.
Забезпечення
надання якісних
адміністративних
послуг незалежно
від місця
проживання

ЦНАП
виконкому
міської ради
(К0оваль
Л.П.)

Впровадження електронних сервісів з
надання адміністративних послуг у
ЦНАП та старостатах;
вивчення та впровадження процедури
роботи
ЦНАП
щодо
надання

-

111

-

-

-

-

-

Запровадження
5 нових
адміністративн
их послуг через
Пирятинский
ЦНАП та його

адміністративних послуг через портал
„Дія“;
розширення спектру платних послуг
та
підвищення
вартості
адміністративного
збору
за
відповідний перелік послуг;
підвищення кваліфікації персонал
ЦНАП;
професійне вигорання адміністраторів
ЦНАП, що потребує
проведення
комплексних заходів
щодо його
попередження;
є необхідність у розширенні та
удосконаленні процесу надання
адміністративних послуг, враховуючи
потреби жителів громади

підрозділи в
старостатах

Завдання С.1.2. Залучення мешканців населених пунктів МТГ до обговорення та визначення цілей розвитку.
10)Програма
висвітлення
діяльності
Пирятинської
міської ради
в засобах масової
інформації на 2022
рік

Відділ
персоналу,
організаційно
ї роботи та
інформаційно
ї політики
виконкому
Пирятинської
міської ради
(Мілюта
О.А.)

Висвітлення діяльності міського
голови, депутатів міської ради,
виконавчого комітету і посадових осіб
міської ради, органів самоорганізації
населення, закладів освіти, спорту,
культури, соціального захисту,
охорони здоровʼя Пирятинської
міської ради, комунальних
підприємств, підорядкованих
Пирятинській міській раді у місцевих
ЗМІ.

350,0

350,0

-

-

-

-

Підготовка та
оприлюднення
близько 400
публікацій

-

-

-

-

Не менш, ніж 2
публікації в
ЗМІ у рік,
виготовлення
баннера та
оплата послуг з
його
розміщення на

Завдання С.1.3. Підтримка системи навчання та перенавчання дорослих.
11)Програма
правової освіти та
безоплатної
правової допомоги
населенню
Пирятинської МТГ
на 2021-2025 роки

Лубенський
місцевий
центр з
надання
безоплатної
вторинної
допомоги

Висвітлення матеріалів правового
характеру;
Видання та розповсюдження брошюр
та методичн6их матеріалів з правової
тематики, виготовлення та
розміщення зовнішньої реклами.

5,0
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5,0

рекламних
щитах

Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем
12)Програма
національно
патріотичного
виховання дітей та
молоді
Пирятинської МТГ
на 2021-2025 р „Юні
патріоти
Пирятинщини“

Відділ освіти,
молоді та
спорту
міської ради
(Шерзой
Н.Г.)

Участь в обласному конкурсі на
отримання стипендії імені Героя
Небесної сотні – Героя України Ігоря
Сердюка (діти, студенти, молодь);
встановлення памʼятних знаків,
меморіальних дощок для увіковічення
памʼяті Героїв Небесної сотні, АТО та
ООС;
сприяння присвоєнню звань почесним
громадян учасникам бойових дій за
державний суверенітет та
територіальну цілісність України.

-

-

-

-

-

-

Підвищення
рівня
патріотичної
свідомості у
дітей та
молоді.

235,0

-

-

-

-

Заходами
програми буде
охоплено 2799
осіб: у т.ч.
дітей, моло
ді в рамках
військовопатріотичного
виховання
(1500 осіб);
посилена
увага до
потреб
старшого
покоління,
учасників АТО
( 650 осіб);
вшановані
ветерани
(15 осіб).

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості мешканців МТГ.
13)Програма
„Всебічний захист
соціальноекономічних прав
ветеранів війни,
праці, військової
служби, пенсіонерів,
осіб з інвалідністю
на 2022 рік“

Відокремлен
ий підрозділ
Організації
ветеранів
України у
Пирятинській
міській
територіальні
й громаді
(Дубецький
Б.В.).

Участь у святах з Міжнародного
жіночого дня , з нагоди 76-ї річниці
Великої Перемоги, у відзначені Дня
скорботи і вшануванні пам’яті жертв
війни в Україні (80-та річниця), Дня
Незалежності України, у святкуванні
Дня міста і Дня визволення міста;
відзначення Дня партизанської слави
відзначення подарунками переможців
конкурсу творів на тему ,,В плині
років,
в плині віків, не забудемо подвиг
батьків і дідів“ (учні закладів
загальної середньої освіти);
участь в урочистостях до Дня
визволення України, Дня ветерана,
Дня захисника України, Відзначення
Дня пам’яті жертв голодомору та
репресій,

235,0
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14)Програма
сприяння розвитку
громадянського
суспільства
Пирятинської МТГ
на 2021-2025 роки

Відділ
документообі
гу, звернень
та контролю
виконкому
міської ради
(Нестерець
Т.Д.)

Відзначення Міжнародного дня
інваліда, Дня волонтера, Дня
Збройних Сил України;
вітання заслужених ветеранівювілярів;
ритуальні послуги на поховання;
витрати на ЗМІ: для некрологів
пам’яті, привітань, інформаційних
запитів;
утримання штатної чисельності
(2 одиниці);
господарчі витрати: канцтовари;
обслуговування комп’ютерної
техніки; виготовлення електронних
ключів;
комунальні послуги.
Видання та розповсюдження в межах
громади інформаційних, методичних
та інших друкованих матеріалів щодо
розвитку громадянського суспільства,
діяльності громадських

Утримання 2
осіб – членів
ГО

3,5

3,5

-

-

-

-

Друк:
2000
примірників
інформаційних
листів,
близько 100
екзеплярів
брошюр з
розʼясненнями
положень
бюджету

Завдання С.1.6 Розвиток локальної ідентичності мешканців громади через збереження та поширення культурних
цінностей
4-3)Програма
культурномистецьких заходів,
розвитку туризму та
охорони культурної
спадщини
Пирятинської МТГ
на 2022 рік

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
виконкому
міської ради

Заходи до календарних свят,
знаменних подій, спрямовані на
підвищення згуртованості громади

1073,5
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1073 ,5

-

-

-

-

Підвищення
залученості
жителів
громади,
зокрема
молоді, до
культурномистецьких

(Валоваженк
о С.О.)

подій, на 510%

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.
Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.
15)Програма
інформатизації
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної
громади
на 2020-2022 роки

2850,0

2850,0

-

-

-

-

Розширення
парку
компʼютерної
техніки на 20
одиниць та
забезпечення
його
належного
утримання,
забезпечення
супроводу
(оновлення)
програмного
забезпечення
для
бухгалтерськог
о обліку,
кадрової
роботи інших
підсистем,
створення умов
для доступу в
Інтернет.

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг.
16)Програма
КП
Виплата заробітної плати працівникам
4319,1

4319,1

-

-

-

-

Утримання
працівників 22
ФАПів та 3
амбулаторій у
сільській
місцевості

підтримки
та
розвитку сільської
медицини
Пирятинської МТГ в
2022 році

Відділ
інформаційни
х технологій
та захисту
інформації
виконкому
міської ради
(Божко А.М.)

„Пирятинськ
ий Центр
ПМДС“
Пирятинської
міської ради
(Киричевськи
й Є.М.).

Автоматизація бухгалтерського та
фінансового обліку ;
своєчасне та якісне подання
податкової звітності;
надання сучасних та якісних освітніх
послуг;
своєчасне забезпечення випускників
атестатами;
заходи щодо виконання законодавста
про авторські права;
виконання повноважень, забезпечення
безперевної роботи комп’ютерної
техніки;
розвиток та популяризація культури
громади;
антивірусний захист;
обслуговування камер
відеоспостереження,
придбання комп'ютерної техніки та
багатофункціональних лазерних
пристроїв.

АЗПСМ та
місцевості

ФАПів

у

сільській
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17)Програма щодо
запобігання
поширенню пандемії
вірусних інфекцій на
території
громади
КП „Пирятинський
центр
ПМСД
Пирятинської
міської ради“ на
2021 рік

КП
„Пирятинськ
ий Центр
ПМДС“
Пирятинської
міської ради
(Киричевськи
й Є.М.).

Забезпечення медичних працівників
мобільної
бригади
засобами
індивідуального захисту;
забезпечення придбання пробірок та
вакутайнерів для забору біологічного
матеріалу;
забезпечення придбання посуду та
деззасобів
для
знезараження
багаторазових костюмі;
забезпечення придбання ПММ для
виїзду мобільних бригад на забір
біологічного
матеріалу
та
транспортування
біологічного
матеріалу до м. Полтава;
забезпечення придбання штативів для
транспортування пробірок.

92,4

116

92,4

-

-

-

-

Придбання для
працівників
мобільної
бригади масок
медичних
одноразових у
кількості –
3000 шт.,
рукавичок
нітрилових –
1000 пар.,
костюмів
ламінованих
одноразових –
100 шт., бахіл –
500 пар.,
шпателів –
2000 шт.;
придбання
пробірок та
вакутайнерів
для забору
біологічного
матеріалу
(пробірки 1000 шт.,
вакутайнери –
1800 шт.)
придбання
посуду та
деззасобів для
знезараження
багаторазових
костюмі
(дезінфікуючи
й засіб
(Бланідаз) –3
шт., баку (40

18)Програма
розвитку
підтримки
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської

та
КП

Комунальне
підприємство
„Пирятинськ
а лікарня
Пирятинської
міської ради“

Відшкодування витрат за оренду
житла та заробітна плата лікаряінтерна (55,5 тис.грн.);
відшкодування витрат для проведення
медичних оглядів призовників (99,9
тис.грн.);

299,4

117

299,4

-

-

-

-

л.) для
знезараження
багаторазових
костюмів – 2
шт.);
придбання
ПММ для
виїзду
мобільних
бригад на забір
біологічного
матеріалу та
транспортуван
ня біологічного
матеріалу до м.
Полтава –
близько 50
виїздів та 377
заборів
біологічного
матеріалу
(бензин А-92 500 л.,
дизельне
паливо – 500
л.);
придбання
штативів для
транспортуван
ня пробірок
(штативи – 5
шт.).
Медичний
огляд 405
допризовників,
призовників,
військовозобов

міської ради“ у 2022
році

(Гаркавенко
О.М.)

відшкодування коштів за оренду
житла 3 лікарям-молодим спеціалістам
(144,0 тис.грн.).

19)Програма
співфінансування
оплати
медичних
послуг
жителям
Пирятинської
міської
територіальної
громади в частині
первинної медикосанітарної допомоги
для
покриття
вартості
комунальних послуг
та
енергоносіїв
Комунального
підприємства
„Пирятинський
Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги“
Пирятинської
районної ради у 2022
році
20)Програми
співфінансування
оплати
медичних
послуг,
що

КП
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“
(Киричевськи
й Є.М.)

забезпечення проведення видатків на
оплату спожитих комунальних послуг
та енергоносіїв підприємством та його
структурними підрозділами у 2022
році ;
забезпечення
комфортних
умов
перебування пацієнтів та медичних
працівників в закладах охорони
здоров’я.

1 287,5

1287,5

-

-

-

-

Комунальне
підприємство
„Пирятинськ
а лікарня

Покриття
вартості
спожитих
комунальних
послуг
та
енергоносіїв

3962,1

3962,1

-

-

-

-
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’язаних та
резервістів,
оплата праці 1
лікарюінтерну;
винаймання
(оренди) житла
для 3 лікарів та
компенсація
витрат за найм
житла
Покриття
вартості
комунальних
послуг та
енергоносіїв

Оплата
вартості:
теплопостачан
ня
1036,64

надаються жителям
Пирятинської
міської
територіальної
громади
Комунальним
підприємством
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“ у 2022
році

Пирятинської
міської ради“
(Гаркавенко
О.М.)

21)Програма
розвитку
та
підтримки
комунального
підприємства
„Пирятинський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Пирятинської
міської ради“ у 2022
році

КП
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“
(Киричевськи
й Є.М.)

Гкал.,
водопостачанн
я 9500 м3,
водовідведення
9500
м3
електропостача
ння
327951
кВт.
та
відшкодування
ЦПМД
за
газопостачання)
Відшкодування вартості медикаментів
для забезпечення категорій хворих
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів
України
«Про
впорядкування
безоплатного
та
пільгового відпуску лікарських засобів
за
рецептами
лікарів
у
разі
амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними
категоріями
захворювань»
від
17.08.1998 №1303;
відшкодування вартості знеболюючих
препаратів для онкохворих;
відшкодування коштів за лікарські
препарати хворим на нецукровий
діабет;
забезпечення ліками та спеціальним
харчуванням хворої дитини Литвин С.
А. (мати Литвин Ю. О.)
забезпечення
медичний
заклад
задовільними умовами праці.

340,7

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти в МТГ.
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340,7

-

-

-

-

Відшкодовано
в місяць: 20
онкохворим,
по
безкоштовному
відпуску
лікарських
засобів за
пільговими
рецептами – 22
пацієнтам, 4
хворим на
нецукровий
діабет,
спеціальне
харчування для
хворої дитини
Литвин С.А.

22)Програма
,,Опікуємося
освітою“ на 2022 рік

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
міської ради
(Шерзой
Н.Г.) та
відділ
бухгалтерськ
ого обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

Проведення
навчання
для
педагогічних працівників закладів
загальної середньої, дошкільної та
позашкільної
освіти
щодо
впровадження засад Нової української
школи;
придбання 2-х шкільних автобусів (на
умовах співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 50 %);
модернізація матеріально-технічної та
навчально-методичної бази закладів
освіти;
запровадження конкурсу „Шкільний
громадський бюджет“;
проведення тренінгу „Базові навички
медіатора
шкільної
служби
порозуміння“.

4311,8

2361,8

-

1950,0

-

-

Організовано
навчання
(заходи) для 90
педагогічних
працівників;
придбано 2
шкільних
автобуси;
реалізовано 6
проектів
Шкільного
громадського
бюджету;
охоплено
заходами з
медіації 20 осіб

Реконструкція ЗДО
„Пролісок“ за
адресою:
вул.Січових
Стрільців, 77 в
м.Пирятин
Полтавської
області.Коригування

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова
Є.О.)

Реконструкція приміщення ЗДО
шляхом прибудови (харчоблок та
пральня)

4000,00

4000,0

-

-

-

-

Покращення
якості послуг
дошкільної
освіти

-

-

-

Ефективне
функціонуванн
я ланки
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту;

Завдання С.2.4. Забезпечення безпеки мешканців МТГ та охорони їх законних прав.
23)Програма
створення місцевого
резерву
для
проведення
аварійнорятувальних
та
інших невідкладних
робіт на території
МТГ на 2022 рік

Сектор з
питань
цивільного
захисту та
мобілізаційно
ї роботи
(Педяш Р.О.)

Закупівля ПММ для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у Пирятинській МТГ

112,0

120

112,0

-

24)Програма
організації
рятування людей на
водних
об'єктах
міста Пирятина у
літній період 2022
року

КП „Каштан“
(Бровар Р.Д.)

Підготовка особового складу
рятувального поста;
приведення у належний санітарний
стан пляжного господарства;
проведення роз'яснювальної роботи
серед населення міста щодо правил
поведінки на водних об’єктах і
організації роботи рятувального
поста.

82,1

82,1

-

-

-

-

25)Програма
безпеки на території
Пирятинської ТГ на
2021-2023 роки

Відділення 1
Лубенського
РВП ГУНП в
Полтавській
області
(Романенко
М.В.)

Придбання ПММ (50,0 тис.грн.);
технічне обслуговування автомобіля
для офіцера поліції (15,0 тис.грн.).

65,0

65,0

-

-

-

-

26)Програма
„Забезпечення
цивільного захисту
жителів

19 Державна
пожежнорятувальна
частина 3
Державного

Ремонт та утримання пожежної
техніки, що реагує на надзвичайні
події;
забезпечення аварійно-рятувальним
обладнанням
для
ефективного

262,9

262,9

-

-

-

-
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зменшення
кількості
можливих
втрат
населення при
виникненні
надзвичайних
подій;
закупівля
ПММ
(дизпаливо - в
кількості 3000
л, бензин А-92
– 500 л)
Оплата праці
працівників
рятувального
поста на
о.Масальський
у літній період:
начальника та
двох матросіврятувальників,
включаючи
ЄСВ
Безперебійна
робота
поліцейського
офіцера
громади на
території 5
старостатів
(5019 жителів)
Ефективне
функціонуванн
я пожежнорятувального
підрозділу що

Пирятинської МТГ
на 2022 рік“

пожежнорятувального
загону ГУ
ДСНС
України в
Полтавській
області
(Клименко
Ю.В.)

надання допомоги потерпілому від
надзвичайних подій населенню.

27)Програма
підтримки
військової частини
ЗСУ,
яка
розташована
на
території
Пирятинської МТГ,
на 2022 рік“

Військова
частина
А1499
(Блажко А.)

28)Програми
покращення
матеріальнотехнічного
забезпечення
особового
складу
підрозділів
Управління Служби
безпеки України в
Полтавській області,
які беруть участь в
операції об’єднаних
сил
на
сході
України, на 2022 рік

УСБУ в
Полтавській
області
(Боровік
О.К.)

Відновлення покрівлі сховищ для
зберігання військової техніки парку
бойових машин;
відновлення приміщень військової
частини (штаб, КПП, казарма, казарма
поліпшеного типу);
встановлення системи керованого
управління пропускного режиму на
територію військової частини;
відновлення огорожі військової
частини.
Забезпечення
надійного
функціонування
територіальної
підсистеми єдиної державної системи
запобігання, реагування і припинення
терористичних актів та мінімізації їх
наслідків;
підвищення рівня готовності сил і
засобів боротьби з тероризмом;
удосконалення
взаємодії
та
інформаційного
обміну
між
місцевими підрозділами суб’єктів
боротьби з тероризмом;
розробити
механізми
посилення
фізичного
захисту
об'єктів
підвищеного
ризику
та
життєзабезпечення
(за
окремим
переліком), під час підготовки та

700,0

700,0

-

-

-

-

200,0

200,0

-

-

-

-
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обслуговує
Пирятинську
ТГ;
вчасне, якісне
реагування на
150-200
надзвичайних
подій (у тому
числі до 100
пожеж).
Створення
умов для
проходження
військової
служби осіб
особового
складу

Реалізація
поставлених
завдань щодо
матеріальнотех
нічного
забезпечення
особового
складу
Управління
Служби
безпеки
України в
Полтавській
області, що
беруть участь в
операції
об’єднаних сил

проведення загальнодержавних і
міських заходів з масовим скупченням
людей.

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців ТГ. Поліпшення спортивної
інфраструктури.
29)Програма
,,Розвитку
пріоритетних видів
спорту“ на 2022 рік

Відділ освіти,
молоді
та
спорту
Пирятинської
міської ради
(Шерзой
Н.Г.)

Покращення матеріально-спортивної
бази відділень з баскетболу, легкої
атлетики, боротьби сумо, футболу,
дзюдо у 2022 року.
проведення багатотурових змагань
серед юнаків, дівчат, любителів та
ветеранів з баскетболу, футболу,
легкої атлетики, боротьби сумо, дзюдо
та участь в чемпіонатах, кубках,
турнірах обласного, всеукраїнського
та міжнародного рівня серед юнаків,
дівчат, дорослих та ветеранів.

328,1

328,1

-

-

-

-

30)Програма
„Розвиток фізичної
культури і спорту
Місцевого осередку
Громадської
організації
„Всеукраїнське
фізкультурноспортивне
товариство „Колос“
у Пирятинській
міській громаді
Полтавської
області“ на 2022 рік

Місцевий
осередок
Громадської
організації
„Всеукраїнсь
ке
фізкультурно
-спортивне
товариство
„Колос“ у
Пирятинській
міській
громаді
Полтавської
області,
(Плетінь С.
М.)

Фінансова підтримка на утримання
місцевих осередків (рад)
всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної
спрямованості в 2022 році;
фінансова підтримка спортивних
споруд, які належать громадським
організаціям фізкультурноспортивної спрямованості в 2022
році;
підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в
регіоні (зміцнення та розширення
матеріально-технічної бази для занять
фізичної культури та спорту;
розвиток настільного тенісу, шахів,
шашок, дитячо-юнацького, дорослого
та ветеранського футболу та

2118,3

2118,3

-

-

-

-
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Збільшення
кількості осіб,
що займаються
футболом
в
Пирятинській
МТГ на 5%;
покращення
організації
дозвілля
широких
верств
населення
Пирятинської
МТГ.
Створення
умов для
заняття
різними
видами спорту
жителів
Пирятинської
МТГ;
збільшення
чисельності
людей, які
займаються
фізичною
культурою і
спортом
зокрема молоді
на 10%;
підвищення
рівня

31)Програма
оздоровлення
та
відпочинку дітей у
2022 році

Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
міської ради
(Шерзой
Н.Г.)

волейболу); підвищення рівня
спортивної майстерності;
календарний план фізкультурномасових та спортивних заходів у
селах Пирятинської МТГ;
забезпечення участі футбольної
команди ФК Пирятин /дорослі/ в
Чемпіонаті Полтавської області по
футболу;
підтримка Федерації волейболу
Пирятинської МТГ;
фінансова підтримка Міського
шахового клубу „Дебют“
Відшкодування частини вартості
путівки дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку за надані
послуги з оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сімʼях з
дітьми;
оплата вартості дворазового
харчування учнів та вихованців в
таборах з денним перебуванням;
оплата вартості путівок до закладів
оздоровлення дітям, які потребують
особливої уваги і підтримки.

спортивної
майстерності
та спортивних
результатів.

1820,0

124

1376,0

-

360,0

-

84,0

Планується
відшкодувати
частину
вартості
путівки 45
дітям у сімʼях з
дітьми;
передбачаємо
перебування
600 дітей у
таборах з
денним
перебуванням(
вартість
харчування
складатиме 50
грн. в день);
Планується
оздоровити 50
дітей, які
потребують
підтримки
(вартість 1
путівки –
10 000 грн.).

32)Програма
придбання
обладнання
для
облаштування
вуличних
спортивних
майданчиків
у
Пирятинській МТГ
на 2022 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Визначення потреби у розміщенні
вуличних дитячих та спортивних
майданчиків, переліку елементів
обладнання та переліку робіт з їх
встановлення;
придбання та встановлення вуличних
майданчиків

500,0

500,0

-

-

-

-

Облаштування
не менш ніж 4
майданчиків у
м.Пирятин

Завдання С.2.6. Створення системи надання інтегрованих соціальних послуг.
Цифоровизація
системи соціальних
послуг

ЦНАП
виконкому
міської ради
(Коваль Л.П.)

Вивчення нормативної бази та
вдосконалення процесу
надання
адміністративних послуг соціального
характеру через портал „Соціальна
громада“.

-

-

-

-

-

-

Запровадження
при наймні 3
соціальних
послуг

6482,7

6482,7

-

-

-

-

Підтримка 620
соціально
незахищених
громадян;
відшкодування
компенсації за
перевезення
громадян
у
приміському
(міському)
автотранспорті
та приміському
залізничному
транспорті
майже 14 тисяч
пільговиків;
підтримка 20
сімей
для
усунення
наслідків

Завдання С.2.7. Підтримка вразливих верств населення МТГ.
33)Комплексна
програма
соціального захисту
та
соціального
забезпечення
населення на 2022
рік

Відділ
соціального
захисту та
охорони
здоровʼя
виконкому
міської ради
(Яременко
О.О.), відділ з
питань
надання
державних
соціальних
допомог,
субсидій,
інших видів
соціальної
підтримки
населення та
роботи з

Посилення соціального захисту
населення;
соціальний захист
військовослужбовців,
військовозобов’язаних, учасників
антитерористичної операції, операції
об’єднаних сил та членів їх сімей, які
проживають на території
Пирятинської міської територіальної
громади;
покращення якості соціального
обслуговування найбільш вразливих
верств населення Пирятинської
міської територіальної громади;
підтримка учасників ліквідації аварії
на ЧАЄС;
соціальна підтримка ветеранів
Афганістану (воїнівнтернаціоналістів);
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інформаційни
ми системами
№3
Управління
соціального
захисту
населення
Лубенської
РДА (Гудзь
В.В.),
Пирятинська
районна
громадська
організація
„Союз
Чорнобиль
України“
(Ухань В,М,),
Українська
спілка
ветеранів
Афганістану
та воїнівінтернаціонал
істів та
території
інших держав
(Боргун
А.П.),
Пирятинськи
й центр
надання
соціальних
послуг
Пирятинської
міської ради
(Зайченко
С.О.),

соціальний захист дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
соціальна підтримка з оздоровлення
та відпочинку дітей, які виховуються
в сім’ях з дітьми.

пожежі;
проходження 2
курсів
реабілітації 16
дітей
з
інвалідністю;
підтримка
членів
сімей
військовослуж
бовців та сімей
загиблих
учасників
АТО;
підтримка
членів
сімей
військовослуж
бовців,
мобілізованих
на
військову
службу та тих,
що
несуть
службу
за
контрактом в
зоні ООС;
підтримка не
менше ніж 11,0
тис.
отримувачів
державних
соціальних
допомог, пільг,
субсидій;
охопити
заходами 60%
осіб
постраждалих
внаслідок
аварії
на
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Служба у
справах дітей
виконкому
міської ради
(Грицай І.І.)

Чорнобильські
й АЕС;
охопити
заходами
до
1500
сімей,
дітей та молоді;
формування
системи
профілактики
негативних
проявів
в
дитячому
та
молодіжному
середовищі;
підвищення
рівня
обізнаності
населення
громади щодо
ризиків
потрапляння до
ситуації
торгівлі
людьми,
домашнього
насильства на
25%
від
загальної
чисельності
населення.
Охопити
заходами 299
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
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34)Програма
організації
суспільно-корисних
робіт
для
порушників, на яких
судом
накладено
адміністративне
стягнення у вигляді
виконання
оплачуваних
суспільно-корисних
робіт у 2022 році

Пирятинськи
й районний
сектор філії
ДУ „Центр
пробації“ в
Полтавській
області

Оплата заробітної плати та ЄСВ за
виконання суспільно-корисних робіт
6 осіб

РАЗОМ:
у т.ч.:
35 програм на суму:
3 проектно-кошторисні
документації на суму:

47,6

47,6

-

-

-

-

128615,0

90414,8

28121,4

9859,8

0,0

219,0

90722,2

75643,4

5000,0

9859,8

0,0

219,0

37892,8

17771,4

23121,4

0,0

0,0

0,0

Здійснено
виховний
вплив на 6
правопорушни
ків.

Таблиця 13. Перелік проєктів розвитку Пирятинської МТГ на 2022 рік
№
з/п

1

Назва завдання
Стратегії
розвитку
Пирятинської
МТГ на 20212025 роки
Завдання С.2.2.
Забезпечення
якісних сучасних
медичних послуг.

Повна назва
проекту

Капітальний
ремонт
Пирятинської
амбулаторії
загальної

Стадія
(підготовки,
реалізація,
перспектив-ні)

Наявність
проектнокошторисної
документації
(так, ні)

Перспективний Так
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Термін
початку/
завершення

Обсяг фінансування,
Разом:
тис.грн.,
в тому числі за
джерелами
Бюджет
Інші
МТГ
джерела
(вказати
назву)
01.01.2022/ 4364,3
13092,8
17457,1
31.12.2023
(Державний
бюджет)

Назва
індикатора/
очікуваний
результат

Надання
якісних
медичних
послуг

Завдання С.2.2.
Забезпечення
якісних сучасних
медичних послуг.

2

практики сімейної
медицини
Комунального
підприємства
„Пирятинський
Центр первинної
медико –
санітарної
допомоги
Пирятинської
міської ради"
„Капітальний
ремонт будівлі
інфекційного
відділення та
денного
стаціонару
комунального
підприємства
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“ за
адресою: вул.
Аврущенка, 2,
м.Пирятин
Лубенського
району
Полтавської
області (із
встановленням
комп’ютерного

населенню
громади

Перспективний Так

01.01.2022/ 7771,4
31.12.2022
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23121,4
30892,8
(Державний
бюджет)

Надання
якісних
медичних
послуг
населенню
громади

3

4

5

6

томографа).
Коригування.“
Завдання В.4.2.
„Реконструкція та
Впровадження
впровадження
заходів із
енергозберігаючих
енергозбереження та
в будівлях та
енергоефективних
спорудах
технологій в
комунальної
Пирятинському
власності
ліцеї, що
Пирятинської
знаходиться за
міської
адресою: вул.
територіальної
Визволення, 2а в
громади
м.Пирятин
Полтавської
області“
Завдання В.1.3.
Будівництво
Розширення
напірного
потужностей
колектору в
міських очисних
м.Пирятин
споруд.
Полтавської
області
Завдання В.1.3.
„Реконструкція
Розширення
мережі
потужностей
водовідведення в
міських очисних
м.Пирятин
споруд.
Полтавської
області“
Завдання В.2.1.
Придбання спец
Розширення
техніки для КП
матеріально„Каштан“
технічної бази

Перспективний Так

01.01.2022/ 6000,0
31.12.2023

54000,0

60000,0

Зниження
споживання
енергоносіїв на
20%

(Державний
бюджет)

Перспективний Так

01.01.2022/ 2902,0
31.12.2022

2879,1
(обласний
бюджет)

5781,1

Будівництво
напірного
колектора
протяжністю
2,35 км

Перспективний Так

01.01.2022/ 1389,0
31.12.2022

1370,1

2759,1

Реконструкція
самопливного
каналізаційного
колектора
протяжністю
0,975 км
Придбано 1
екскаватор
навантажувач

(обласний
бюджет)
Перспективний Не
01.01.2022/ 750,0
потребується 01.10.2022

600,0
(обласний
бюджет)
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1350,0

комунального
господарства
МТГ
Завдання А.3.3.
Підтримка
підприємництва,
розвиток
дорадчих служб

7

Розбудова
ланцюжків
доданої вартості в
молочному та
ягідному
кластерах
Пирятинської
громади шляхом
економічної
підтримки
сільських жителів
та молоді і
підвищення
екологічної
безпеки на
місцевому рівні.

Перспективний Ні

01.02.2022/ 3735,6
01.02.2025 (курс 1
євро =
30 грн)

РАЗОМ

26912,3
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29985,783
(МТД)
1092,0
(СГД)
(курс 1 євро
= 30 грн)

126141,183

34813,383
(курс 1
євро = 30
грн)

153053,483

Створення 4
молочних
ферм, 1
плодовоягідного
кооперативу, 4
туристичних
локацій, 4
шкільних
коворкінги, 1
коворкінг на
базі аграрного
коледжу,
сприяння
розвитку
дуальної
освіти,
навчання
підприємців

4. Моніторинг та оцінка результативності.
4.1. Індикатори оцінки результативності.
Критеріями результативності виконання завдань і заходів на 2022 рік
слугуватимуть індикатори відповідно до поставлених завдань Стратегії розвитку
Пирятинської МТГ на 2021-2025 роки.
Таблиця 14. Перелік індикаторів оцінки результативності
в розрізі пріоритетних задань
Диверсифікація структури
місцевої промисловості:

Створення
іміджу
громади:

позитивного
Пирятинської

Розвиток
збалансованого
підприємництва:

Розвиток
туристичного
бізнесу в МТГ:
Розвиток та удосконалення
системи збору та утилізації
відходів:
Модернізація та розвиток
інфраструктури громади:

кількість розроблених анкет, які
включені до Каталогу інвестиційних
пропозицій, анкет;
кількість проведених зустрічей, нарад,
„круглих столів“ за участю бізнесу, заходів.
відвідуваність сайту громади, осіб/доба;
створення
цифрової
картографічної
основи для розроблення комплексного плану
просторового розвитку території із подальшим
виготовленням
комплексного
плану
та
генеральних планів сіл громади, одиниць
кількість учнів, які стали переможцями
та призерами обласних, всеукраїнських та
міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань тощо, осіб.
кількість зареєстрованих малих та
середніх підприємств, одиниць;
кількість проведених семінарів, навчань
основам підприємницької діяльності, заходів;
кількість створених та ліквідованих
ФОПів, осіб.
кількість створених рекреаційнотуристичних зон та екологічних стежок на
території МТГ, одиниць.
кількість встановлених контейнерів для
збору ТПВ, оджиниць;
кількість укладених договорів з КП
„Каштан“ на вивіз сміття в приватному
секторі, договорів.
кількість встановлених засобів обліку
води, шт;
кількість новостворених ОСББ, одиниць;
кількість відремонтованих спортивних
об’єктів, одиниць.
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Ремонт доріг та благоустрій
в МТГ:
Вдосконалення системи
муніципального
енергетичного
менеджменту:

Удосконалення системи
комунікації в громаді та
підвищення рівня взаємної
довіри:
Забезпечення високої якості
життя громадян:

протяжність відремонтованих доріг,
тротуарів, км;
кількість висаджених дерев кущів,
квітів, шт.
протяжність проведеного вуличного
освітлення, км;
кількість охоплених
енергомоніторингом закладів бюджетної
сфери на території МТГ, одиниць;
обсяги власних капіталовкладень на
покращення енергоефективності об’єктів
комунальної власності, тис.грн.;
зменшення обсягів споживання
енергоресурсів по об̕єктам комунальної
власності, %.
кількість звернень громадян до міської
ради та Е-петицій, осіб;
кількість осіб, охоплених культурномасовими заходами, осіб;
кількість проведених тематичних заходів
для молоді, заходів.
кількість наданих адміністративних
послуг, одиниць;
кількість сімейних лікарів, осіб;
кількість відремонтованих закладів
охорони здоров'я, одиниць;
зростання рівня середної заробітної
плати, %;
кількість оздоровлених дітей, осіб.
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4.2. Показники соціально-економічного розвитку Пирятинської МТГ.

Найменування
показника

I
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Демографічна
ситуація
Чисельність
постійного населення
Чисельність
постійного населення
віком 16 - 59 років
Кількість дітей віком
до 16 років
Демографічне
навантаження на 1000
осіб працездатного
віку
Природний приріст
(скорочення)
населення
Кількість зайнятого
(працюючого)
населення
Внутрішня міграція
населення
територіальної
громади
Чисельність осіб з
інвалідністю,
з них:
діти віком до 18 років
Контингент, який
потребує соціальної
підтримки
(малозабезпечені сімї, діти-

Одиниця Фактичне
виміру значення
показника
у 2020
році

Очікуване
значення
показника у 2021
році

Прогноз- 2022 рік
не
у відсотзначення ках до
показни- 2021
ка у 2022 року
році

осіб

30581

30135

29745

98,7

осіб

17198

18133

17897

98,7

осіб

4596

4172

4022

96,4

%

1,3

1,5

1,5

*

осіб

-403

-480

-460

*

осіб

7552

7463

7380

98,9

осіб

-16

+34

+25

*

осіб

2036

2312

2320

100,3

146

152

155

102,0

3126

3328

3347

100,6

осіб

сироти, інв.війни, та члени їх
сімей, чорноб.,
інваліди,уч.АТО, багатодітні,
новонароджені)
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Кількість
зареєстрованих
10.
внутрішньо
переміщених осіб
Економічна
II
ефективність
Обсяг капітальних
інвестицій на 1 особу
11. (обсяг інвестицій за 2020 рік

89,1 млн.грн., за 2021 рік – 95,0
млн.грн, за 2022 рік – 110,0
млн.грн.)

осіб

451

563

578

102,7

грн.

2914

3153

3698

117,3

у тому числі за
рахунок коштів
грн.
державного бюджету
(п.16 )
у тому числі за
рахунок коштів
грн.
обласного бюджету
(п.16)
у тому числі за
рахунок коштів
бюджету міської
грн.
територіальної
громади (п.16 )
Кількість підприємств
малого та середнього
бізнесу на 1000 осіб
12. наявного населення
одиниць

93

328

1234

в 3,8
рази
більше

182

184

157

85,3

96

288

569

197,6

16,8

17,3

17,6

101,7

0,20

0,23

0,24

104,3

0,16

0,20

0,20

100,0

0,04

0,03

0,03

100,0

-

-

(2020р: ЮО – 517, 2021р.-525,
2022р.- 527) малі та середні
підприємства 99,4% (514, 522,
524)

Кількість
кооперативів на 1000
13. осіб наявного
населення

одиниць

(2021- 6 с/г-кооперативи та 1
ЖКГ)

у тому числі:
обслуговуючих
сільськогосподарських
виробничих
сільськогосподарських
споживчих
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-

Загальна протяжність
14. автошляхів з твердим
покриттям
Кількість проектів
регіонального
розвитку, що
реалізуються на
території об'єднаної
громади у тому числі
за рахунок:
коштів державного
фонду регіонального
15. розвитку
коштів субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на формування
інфраструктури
об'єднаних
територіальних
громад
інших джерел
Обсяг фінансування
проєктів
регіонального
розвитку, що
реалізуються на
території об'єднаної
16. громади
за рахунок державного
бюджету
за рахунок місцевого
бюджету
за рахунок інших
джерел
Фінансова
III
самодостатність
Доходи бюджету МТГ
17. (без трансфертів) на 1
особу
Капітальні видатки
бюджету МТГ (без
18.
трансфертів) на 1
особу

км

234,215

234,215

234,217

100,0

одиниць

14

14

6

42,9

одиниць

0

0

1

*

одиниць

0

0

0

*

одиниць

14

14

5

35,7

грн.

в 2,4
11326020,0 24129115,0 58239976,0 рази
більше

%

25,0

41,0

63,0

*

%

26,0

36,0

29,0

*

%

49,0

23,0

8,0

*

грн.

6361,0

6674,0

7305,0

109,5

грн.

910,0

1554,0
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прогноз прогноз
відсутній відсутній

Питома вага видатків
на утримання апарату
19. управління у
фінансових ресурсах
МТГ
Рівень дотаційності
бюджетів (частка
базової дотації в
20. доходах загального
фонду бюджету МТГ
(без урахування
субвенцій)
Частка видатків
бюджету розвитку в
загальному обсязі
21. видатків МТГ (без
урахування власних
надходжень
бюджетних установ)
Обсяг надходжень до
бюджету МТГ від
22. сплати податку на
доходи фізичних осіб
на 1 особу
Обсяг надходжень до
бюджету міської
23. територіальної
громади від плати за
землю на 1 особу
Обсяг надходжень до
бюджету МТГ від
24.
сплати єдиного
податку на 1 особу
Обсяг надходжень до
бюджету МТГвід
25.
сплати акцизного
податку на 1 особу
Обсяг надходжень до
бюджету МТГ від
26. сплати податку на
нерухоме майно на 1
особу
Частка видатків
27.
місцевого бюджету на

%

26,2

14,0

14,5

*

%

1,2

1,3

0,1

*

%

10,0

12,7

прогноз
відсутній

*

грн.

3010,0

3394,0

3498,0

103,1

грн.

927,0

947,0

984,0

103,9

грн.

880

1030

882

85,6

грн.

1372,0

1152,0

1647,0

143,0

грн.

86,0

86,0

86,0

100,0

%

5,2

5,3

5,8

*
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фінансування пільг,
соціальних послуг,
гарантій та житлових
субсидій у галузі
„Соціальний захист та
соціальне
забезпечення“
Якість та
IV
доступність
публічних послуг
Частка
домогосподарств, що
мають доступ до
фіксованої
28. широкосмугової
мережі Інтернет, у
загальній кількості
домогосподарств МТГ
(оціночно)
Кількість лікарів
загальної практики сімейних лікарів та
педіатрів на 1000 осіб
наявного населення на
кінець року
Кількість лікарів,
усього
з них:
сімейні лікарі – ФОП
29.
сімейні лікарі КП
„Пирятинський
ЦПМДСД“
Заключені декларації з
населенням, усього
з них:
сімейні лікарі – ФОП
сімейні лікарі КП
„Пирятинський
ЦПМДСД“
Середня
30. наповнюваність групи
дошкільного

%

61,0

84,2

85,3

*

0,327

0,398

0,471

118,3

10
5
5

12
7
5

14
9
5

116,7
128,6
100,0

19686

23745

26300

110,8

9487
10199

12162
11583

14400
11900

118,4
102,7

16,9

16,4

16,4

100,0

осіб

осіб
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навчального закладу
міської територіальної
громади
Частка дітей
дошкільного віку
охоплена
дошкільними
31.
навчальними
закладами, у загальній
кількості дітей
дошкільного віку
Середня
наповнюваність класів
загальноосвітньої
32.
школи міської
територіальної
громади
Частка дітей, для яких
організовано
підвезення до місця
33. навчання і додому, у
загальній кількості
учнів, які того
потребують
Частка дітей,
охоплених
позашкільною
34.
освітою, у загальній
кількості дітей
шкільного віку
Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів,
які отримали за
результатами
зовнішнього
незалежного
35.
оцінювання з
іноземної мови 160
балів і вище, у
загальній кількості
учнів, що проходили
тестування з іноземної
мови

%

56,5

53,9

53,9

*

осіб

22,1

15,1

15,8

104,6

%

100,0

97,8

100,0

*

%

54,0

39,0

43,0

*

%

23,7

17,3

20,5

*
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Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів,
які отримали за
результатами
зовнішнього
незалежного
36.
оцінювання з
української мови 160
балів і вище, у
загальній кількості
учнів, що проходили
тестування з
української мови
Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів,
які отримали за
результатами
зовнішнього
37. незалежного
оцінювання з
математики 160 балів і
вище, у загальній
кількості учнів, що
проходили тестування
з математики
Кількість осіб,
охоплених
соціальними
програмами та
38.
послугами, що
фінансуються за
кошти місцевого
бюджету
Кількість виявлених
сімей та дітей, які
38.1 перебувають в
складних життєвих
обставинах, з них:
кількість охоплених
соціальними
послугами

%

22,0

16,8

19,3

*

%

23,0

12,5

17,7

*

осіб

15870

16235

16452

101,3

44

65

72

110,8

44

65

72

110,8

сімей

сімей
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кількість охоплених
соціальною послугою
із соціального
супроводу
кількість повторно
виявлених сімей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах
Створення
V комфортних умов
для життя
Частка
домогосподарств,
забезпечених
централізованим
39. водопостачанням, у
загальній кількості
домогосподарств МТГ

сімей
3

5

10

У 2 рази
більше

4

4

2

50,0

%

41,1

41,3

41,5

*

%

14,3

14,3

14,6

*

%

0,1

0,0

0,1

*

сімей

(2020р.-5355,2021р.-5374,
2022р.-5400)

Частка
домогосподарств,
забезпечених
централізованим
40. водовідведенням, у
загальній кількості
домогосподарств
МТГ(2020р.-1865, 2021р.1865, 2022р.-1900)

Частка
домогосподарств, які
уклали кредитні
договори в рамках
механізмів підтримки
заходів з
енергоефективності в
41. житловому секторі за
рахунок коштів
державного бюджету
(у тому числі із
співфінансуванням з
місцевих бюджетів), у
загальній кількості
домогосподарств МТГ
(2020р.-4, 2021р.-1, 2022р.-5)

141

Частка населених
пунктів, у яких
впроваджено
роздільне збирання
твердих побутових
42. відходів, у загальній
кількості населених
пунктів МТГ (Пирятин -

%

13,0

13,0

13,0

*

%

90,0

95,0

100,0

*

%

0,178

0,209

0,209

*

122

122

122

100,0

10баків, В.Круча 2 баки,
Вишневе 2 баки, Б.Рудка 2
баки, Теплівка 2 баки, Вікторія
2 баки)

Частка населених
пунктів, які уклали
договори з
обслуговуючими
організаціями на
43.
вивезення твердих
побутових відходів, у
загальній кількості
населених пунктів
МТГ
Частка
домогосподарств, в
яких створені
об’єднання
співвласників
44. багатоквартирних
будинків у загальній
кількості
домогосподарств МТГ
(2018-17 ОСББ, 2019- 18
ОСББ, 2020 – 20 ОССБ/833,
2021-22 ОСББ/982 члени))

Кількість установ
соціального
призначення (у т.ч.
заклади освіти,
45. охорони здоровʼя,
одиниць
культури соціальної
сфери, ЦНАП, органи
правосуддя та
цивільного захисту),
з них (за ДБН В.2в117.62006 „Будинки і
споруди. Доступність
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будинків і споруд для
маломобільних груп
населення“):
повністю доступні
частково доступні
недоступні
Кількість спеціальних
паркувальних місць
46. транспортних засобів
для інвалідів біля
будівель
Частка
домогосподарств,
забезпечених
47.
централізованим
газопостачанням, у їх
загальній кількості
Кількість фізичних
осіб підприємців на
48. 1000 населення

одиниць
одиниць
одиниць

5
47
70

5
47
70

7
47
70

140,0
100,0
100,0

одиниць

20

22

25

113,6

%

98,0

98,0

%

34,0

34,1

34,6

*

49. клубних закладів -

одиниць

1,99

2,02

2,05

101,5

Кількість закладів
фізичної культури і
50. спорту (стадіони -3,

одиниць

0,49

0,50

0,50

100,0

98,0

*

(2020 – 1039, 2021-1028, 20221030)

Кількість закладів
культури (бібліотек - 28,
29, музеї –
3, школа мистецтв -1) на 1000
населення

футбольні поля – 4, ДЮСШ – 1,
спортивні зали 3 (м.Пирятин) та
3 (села), спортивний клуб – 1
(Войпанюк)) на 1000 населення

Довідково:
середній розмір домогосподарств по Полтавській області – 2020р.-2,35 осіб, 2021р.2,32,2022р.- 2,284
кількість домогосподарств: 2020р. – 13013, 2021р.- 13017 (прогноз), 2022 р. - 13023
(очікуване)
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