ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тринадцятої сесії восьмого скликання
28 липня 2021 року

№ 602

Про внесення змін до Плану
соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної
громади на 2021 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, з метою уточнення основних завдань та механізмів реалізації Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади
на 2021 рік, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська
рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської
міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням восьмої
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 2020 року
№221, виклавши таблицю 13 „Перелік завдань і заходів Плану“ розділу 3
„Основні завдання та механізми реалізації Плану“ у новій редакції, що
додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення тринадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
28 липня 2021 року № 602
Зміни до Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік
Розділ 3 „Основні завдання та механізми реалізації Плану“
Таблиця 13 „Перелік завдань і заходів Плану“
Назва завдання

Відповідальний
виконавець

Заходи програми/
проєкту/плану дій

Орієнтовна
вартість,
тис. грн.

Джерела фінансування
Бюджет МТГ
Перспектива
виконання
доходної
частини
за 2021 рік

Державни
й бюджет

Обласний
бюджет

МТ

Кошти
інших
джерел

-

-

-

-

Перерозподіл Перевиконання
вільного
доходної
залишку на
частини
01.01.2021
за 2021 рік

Стратегічна ціль А - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Оперативна ціль А.1 - Диверсифікація структури місцевої промисловості.
Завдання А.1.1. Створення індустріального парку.
1)Формування
інвестиційної
пропозиції

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)

Узагальнення, візуалізація,
розміщення на вебсайті міської
ради, популяризація на інших
електронних ресурсах

-

-

-

-
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Завдання А.1.2. Створення агрологістичного центру.
2)Формування
інвестиційної
пропозиції

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)

Узагальнення, візуалізація,
розміщення на вебсайті міської
ради, популяризація на інших
електронних ресурсах

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Управління
економіки та
АПР
виконкому
міської ради
(Солдатова
І.В.),
відділ із
земельних та
екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник Є.В.)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

5307,7

-

-

-

-

-

-

Оперативна ціль А.2 - Створення позитивного іміджу Пирятинської громади.
Завдання А.2.1. Маркетинг території громади.
4)Програма
Відділ
діяльності
бухгалтерського
Пирятинської міської
обліку та
ради на 2021 рік
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.),
відділ
містобудування,
архітектури та
житлово-

Розробка генеральних планів та
планів зонування сільських
населених пунктів Пирятинської
міської територіальної громади;
розроблення документації із
землеустрою під комунальними
закладами та проведення
інвентаризації земель;
встановлення меж населених
пунктів, в яких розроблені
Генеральні плани

5307,7
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комунального
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.).

(с.Олександрівка, с.Верхоярівка,
с.Заріччя, с.Калинів Міст,
с.Замостище, с.Теплівка);
реконструкція та облаштування
громадського простору
вшанування захисників
територіальної цілісності України
в місті Пирятин (І етап реалізації
проєкту);
надання інжинірингових послуг з
виготовлення робочого проєкту по
об’єкту „Капітальний ремонт,
організація дорожнього руху по
вул. Європейська в м.Пирятин
Полтавської області“,
виготовлення топографічного
знімання в масштабі 1:500;
сплата судового збору для
розгляду справ у судах;
оплата послуг головам
квартальних комітетів за
проведення погосподарського
обліку в сільських населених
пунктах;
відзначення голів квартальних
комітетів до Дня місцевого
самоврядування;
сплата членських та
організаційних внесків за участь в
асоціаціях;
виготовлення технічної
документації на об’єкти, що
переходять до комунальної
власності територіальної громади
міста та інші об’єкти;
обстеження дна акваторії пляжів
річки Удай;
виготовлення технічних умов;
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5)Програма
„Стипендії міської
ради обдарованим
дітям Пирятинської
територіальної
громади у 2021 році“

6)Просування бренду

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

Сектор

виготовлення сувенірної продукції
із символікою міста Пирятин та
Пирятинської МТГ;
утримання гуртожитку по площі
Героїв майдану, 2 в м.Пирятин;
утримання громадської вбиральні
по вул. Соборна, 23А в м.Пирятин;
утримання камер спостереження
(оплата електроенергії);
забезпечення перебування
делегацій;
придбання пристроїв навігації зі
стабілізаторами (ДК 021:2015 38110000-9 Навігаційні прилади);
придбання датчиків палива (ДК
021:2015 - 38420000-5 Прилади
для вимірювання витрат, рівня та
тиску рідин і газів
Присудження стипендій учням 511 класів закладів загальної
середньої освіти, вихованцям
закладів позашкільної освіти
Пирятинської міської ради віком
до 18 років, студентам І - го курсу
Пирятинської філії приватного
вищого навчального закладу
„Європейський університет“ віком
до 18 років, які за минулий
навчальний рік досягли високих
результатів у навчанні і стали
переможцями та призерами
обласних, всеукраїнських та
міжнародних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, визначених
Положенням про стипендії міської
ради обдарованим дітям
Пирятинської МТГ
Розповсюдження в ринковому та

94,5

94,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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громади

залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)

неринковому середовищі
актуальної інформації про об'єкт
та предмет брендингу.
Підвищення рівня впізнаваності
території громади за допомогою
брендбуку в мережі Інтернет.
Використання логотипу у просторі
міста, під час ділового
спілкування.
Формування ідентичності
мешканців із Пирятинською МТГ

Завдання А.2.2. Актуалізація Інвестиційного паспорту МТГ, сторінки сайту міської ради „Пирятинщина інвестиційна“
7)Аналіз
інвестиційних
можливостей
приєднаних територій

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)

Включення інформації до Каталогу
інвестиційних пропозицій
Пирятинської МТГ, розміщення на
вебсайті міської ради,
популяризація на інших
електронних ресурсах

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Управління
культури,
туризму

Поновлення інформації на сторінці
„Пирятинщина туристична“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

та охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

Оперативна ціль А3 - Розвиток збалансованого підприємництва.
Завдання А.3.1. Створення системи навчання підприємців МТГ.
9)Підвищення
конкурентоспроможн
ості підприємців на
ринку праці

Пирятинська
районна філія
Полтавського
обласного
центру

Проведення тренінгів з питань
підготовки резюме та співбесіди з
роботодавцями, семінарів про
генерацію бізнес-ідей, у сфері
законодавства про працю тощо.
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зайнятості
(Бухта І.А.)

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади.
10)Вивчення
потенційних
напрямів розвитку
підприємництва

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

Анкетування споживачів щодо
визначення потреби у товарах,
роботах та послугах, які
виробляються місцевим бізнесом.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завдання А.3.3. Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.
11)Забезпечення
інформаційної
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників

Сектор АПР
управління
економіки
виконкому
міської ради
(Повшедний
П.В.)

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

-

Оперативна ціль А.4 - Розвиток туристичного бізнесу в МТГ.
Завдання А.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах МТГ.
12)Промоція
екологічних стежок
та туристичних
маршрутів НПП
„Пирятинський“

Управління
культури,
туризму
та охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.),
НПП
„Пирятинський“
(Варава М.В.)

Створення умов для
організованого та ефективного
туризму, відпочинку та інших
видів рекреаційної діяльності в
природних умовах з додержанням
режиму охорони природних
комплексів та обʼєктів.
Забезпечення попиту рекреантів на
загальнооздоровчий, культурнопізнавальний відпочинок, туризм,
любительське та спортивне
рибальство, відповідно до режиму
території НПП тощо.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,6

-

-

-

-

-

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини на території МТГ.
13)Програма
культурно-

Управління
культури,

Формування облікової
документації на обʼєкти, які не

77,6
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мистецьких
заходів,розвитку
туризму та охорони
культурної спадщини
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік
(зміна назви 8 сесія
№244)

туризму
та охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

мають охоронного статусу.
Виготовлення поліграфічної
продукції про обʼєкти культурної
спадщини.
Виготовлення меморіальних дошок
та арт-обʼєктів видатним землякам.
Проведення краєзнавчих конкурсів
для популяризації історії та
культури рідного краю

Завдання А.4.3. Розвиток багатоаспектного туризму в селах МТГ.
14)Аналіз можливих
напрямів розвитку
туризму в селах
громади
15)Програма
культурномистецьких
заходів,розвитку
туризму та охорони
культурної спадщини
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік
(зміна назви 8 сесія
№244)

Управління
економіки та
АПР виконкому
міської ради
(Солдатова І.В.)
Управління
культури,
туризму
та охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

Опитування членів особистих
селянських господарств щодо
можливостей розвитку туризму;
пошук грантів для створення МТБ
осередків туризму
Виготовлення картосхем з
інформацією про туристичні
можливості (2 шт.); інформаційних
табличок у с.Березова Рудка.
Придбання матеріалів для екостежки на о.Масальський.
Виготовлення поліграфічної
продукції. Організація та
проведення анімаційних
тематичних екскурсій визначними
пам’ятками. Виготовлення
якісного промо-ролика про
Пирятин та його популяризація.
Проведення семінарів, лекцій
спеціалістами із туризму (для
представників бізнесу та громади)

-

-

-

-

-

-

-

-

72,4

-

72,4

-

-

-

-

-

Стратегічна ціль В - СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
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.
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16)Активізація
розʼяснювальної
роботи з громадським
сектором щодо участі
у програмах збору та
вивезення сміття

КП „Каштан“,
старости сіл

Укладення договорів на вивезення
сміття зі споживачами,
забезпечення своєчасної сплати за
послуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21506,101

1562,4

-

7467,14

-

11678,57

-

7643,30

250,0

7393,3

-

-

-

-

-

-

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

Відділ
архітектури,
містобудування
та ЖКГ
(Зергані М.І.)

Вивчення нормативної бази;
пошук грантів та програм для
залучення коштів на створення
ефективної системи утилізації
відходів

-

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

Пирятинські
госпрозрахунк
ові очисні
споруди
(Манько С.Л.)

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.).

797,987

Завдання В.1.4. Розробка схеми санітарної очистки МТГ.
19)Програма
діяльності міської
ради на 2021 рік

Відділ
архітектури,
містобудування
(Зергані М.І.),
сектор ЖКГ
(Порва О.В.)
Відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності (Цюра
І.О.), відділ із
земельних та

Розробка генеральних планів та
планів зонування,
документації із землеустрою під
комунальними закладами та для
проведення інвентаризації земель,
Встановлення меж населених
пунктів в яких розроблені,
Будівництво пам’ятного знаку
захисникам територіальної
цілісності,
Розроблення Схеми санітарного
очищення,

-
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екологічних
питань (Стадник
Є.В.), відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Надання інжинірингових послуг з
виготовлення робочого проєкту по
об’єкту „Капітальний Впродовж
року Виконком міської ради
Кошти бюджету міської
територіальної громади 60,0
ремонт. Організація дорожнього
руху по вул .Європейськ а в
м.Пирятин Полтавської області“
Виготовлення топографічного
знімання в масштабі 1:500.
Сплата судового збору для
розгляду справ у судах,
Оплата послуг та відзначення голів
квартальних комітетів за
проведення погосподарського
обліку в сільських населених
пунктах, сплата членських та
організаційних внесків.
Обстеження дна акваторії пляжів
річки Удай,
Виготовлення сувенірної продукції
із символікою міста Пирятин,
Утримання гуртожитку по площі
Героїв Майдану, 2;
Утримання громадської вбиральні,
камер спостереження;
Оплата праці завідувача
комунальної установи Трудовий
архів Пирятинської міської ради.
Послуги автомобіля КрАЗ 65055
по буксируванню транспорту під
час снігових заметів,
Послуги з письмового перекладу
(на іноземну мову),
Оплата праці господарчої групи.

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
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Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства МТГ.
20)Програма
покращення
матеріально-технічної
бази комунального
підприємства
„Каштан“ на 2021 рік
(затвердження з
іншою назвою 10
сесія №405)
21)Програма
утримання обʼєктів
комунальної
власності
Пирятинської МТГ на
2021 рік

Програма сприяння
створенню ОССБ на
2021 рік (13 сесія)

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Придбання мотокоси (2 шт.),
кущоріза, бензопили, бочки для
поливу зелених насаджень, шин та
радіатора для транспортних
засобів, ковша-приставки до
трактора, теплиці, причіпу 2вісного.

648,9

-

648,9

-

-

-

-

-

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Придбання будівельних матеріалів.
Проведення поточних ремонтів
обʼєктів комунальної власності.
Приведення комунального житла
до втсановлених санітарних та
техінчних умов.
Відшкодування боргів попередніх
власників житла за комунальні
послуги в разі прийняття
спадщини від померлих.
Утримання господарчої групи.
Поточні ремонти
багатоквартирних будинків в яких
створено ОСББ (із розрахунку 20
грн на 1 кв.м.загальної площі
будинку)

1701,7

-

1701,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сектор ЖКГ
(Порва О.В.),
ОСББ„Європей
ська, 66-А“,
ОСББ„Європей
ська,66-Б“
(Лукʼянович
О.П.)

164,0

164,0

Завдання В.2.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення МТГ
22)Програма „Питна
вода“ на 2021 рік

КП
„Пирятинський
міський
водоканал“
(Курочка О.С.)

Придбання глибинного насосу.
Реконструкція станції 2 підйому.
Рекострукція мережі водопроводу
по вул. Ярмарковій, вул. Перемоги,
вул. Гоголя, вул. Січових стрільців
м.Пирятин.

394,8

-

394,8

-
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Завдання В.2.3. Розвиток мережі громадського транспорту
23)Забезпечення
безперебійної роботи
громадського
транспорту

Заступник
міського
голови
(Котенко О.А.)

Оголошення конкурсів на
визначення перевізників за
міськими та приміськими
маршрутами.

-

-

-

-

-

-

-

-

7886,9

3943,5

-

-

-

3943,4

-

-

14000,0

-

14000,0

-

-

-

-

-

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

Відділ
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства
виконкому
міської ради
(Зергані М.І.),
відділ із
земельних та
екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник Є.В.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.)

Будівництво напірного колектора в
м.Пирятин Полтавської області
(5228,6 тис. грн.).
Реконструкція мережі
водовідведення в м.Пирятин
Полтавської області (2073,3 тис.грн)
Реконструкція каналізаційного
колектору від КНС №1 (вул.
Січових Стрільців, 21В до КНС № 2
(вул. Саксаганського, 23) в
м.Пирятин, Полтавської області
(3295,2 тис. грн.).
Придбання мулососного
автомобіля з поворотним відвалом
на базі автомобіля МАЗ або його
аналогів та 10 євроконтейнерів
об’ємом 1,1 м. куб. (3021,8 тис.грн

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій в МТГ
Завдання В.3.1. Ремонт (відновлення) доріг та тротуарів
25)Програма
розвитку дорожнього
руху та його безпеки
в Пирятинській

Відділ
містобудування,
архітектури та
ЖКГ виконкому

Організація і забезпечення
поліпшення стану дорожнього
покриття вулиць населених
пунктів шляхом проведення їх
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міській громаді на
2021 рік (зміни 12
сесія)

міської ради
(Зергані М.І.)

капітального та поточного
ремонтів, грейдерування з
підсипкою.
Облаштування велодоріжок та
велосмуг.
Будівництво та ремонт тротуарів;
Вдосконалення організації
дорожнього руху.

Завдання В.3.2. Озеленення та благоустрій населених пунктів МТГ.
26)Програма
покращення
благоустрою
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік
27)Програма
зайнятості населення
на 2021 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Придбання матеріалів, обладнання
та оплата послуг з утримання
сміттєзвалища, цвинтаря,
пам’ятників, зелених насаджень,
вуличного освітлення, світлофорів,
доріг, благоустрою у 2021 році.
Організація тимчасових робочих
місць для забезпечення послуг з
екологічного захисту
навколишнього природнього
середовища населених пунктів
(158 осіб, зарплата та ЄСВ).

14794,7

14794,7

-

-

-

-

-

-

1235,0

-

1235,0

-

-

-

-

-

-

-

600,
0

-

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.
28)Програма
„Енергоефективність
та енергозбереження
на об’єктах
комунальної власності
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік“

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

Збір інформації щодо технічних
характеристик будівель та даних
по використанню енергоресурсів за
попередні 3 роки із подальшим
внесенням їх в єдину систему
енергомоніторингу АІС
„Енергосервіс: облік, контроль,
економія“.

15,0

-

15,0

-

-

-

Завдання В.4.2. Впровадження заходів із енергозбереження в будівлях та спорудах комунальної власності Пирятинської міської
територіальної громади.
29)Реконструкція з
впровадженням

Відділ
управління

Зовнішнє утеплення несучих
конструкцій будівлі, відкосів,

2753,3

2013,3

-

-

-

-
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заходів по
енергозбереженню в
ДНЗ „Берізка“
(м.Пирятин
Полтавської області)
30)Реконструкція та
впровадження
енергозберігаючих та
енергоефективних
технологій в
Пирятинському ліцеї,
що знаходиться за
адресою:
вул. Визволення, 2а в
м.Пирятин
Полтавської області
31)Капітальний
ремонт та
впровадження
енергоефективних
технологій в будівлі
Центру дитячої та
юнацької творчості за
адресою:вул.
Пушкіна, 33
м.Пирятин
Полтавської обл.
32)Капітальний
ремонт адмінбудинку
за адресою вул.
Соборна, 42 в
м.Пирятин
Лубинського району
Полтавської обл.
(заміна вікон та
дверей на
енергозберігаючі)

комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

цоколю та фундаменту, підсилення
зовнішніх конструкцій будівлі
шляхом стягування, відновлення
відмостки.

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Зовнішнє утеплення несучих
конструкцій будівлі, капітальний
ремонт покрівлі, модернізація
системи опалення.

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Утеплення фасаду будівлі.

1262,0

1262,0

-

-

-

-

-

-

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі.

-

-

-

-

-

-

-

-
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33)Програма
„Енергоефективність
та енергозбереження
на об’єктах
комунальної власності
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік“
34)Програма
„Енергоефективність
та енергозбереження
на об’єктах
комунальної власності
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік“

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

Заміна на електричних плитах
конфорок на енергоефективні в
закладах дошкільної освіти.

65,0

-

65,0

-

-

-

-

-

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

Участь в проєкті „Екобус“, прийом
та вивіз небезпечних побутових
відходів.

47,0

-

47,0

-

-

-

-

-

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

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

Конкурсний відбір в проєкті
„Просування енергоефективності
та імплементація Директиви ЄС
про енергоефективність в Україні“
не пройшли. На перспективу,
прийняття участі в інших
конкурсних відборах направлених
на розроблення Муніципального
енергетичного плану.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,0

-

-

-

Завдання В.4.4. Реконструкція і модернізація вуличного освітлення громади.
36)Програма
„Енергоефективність
та енергозбереження
на об’єктах
комунальної власності
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік“

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

Продовження підключення
трансформаторних підстанцій до
системи диспетчеризації
вуличного освітлення громади.

250,0

Завдання В.4.5. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії.
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37)Сприяння
залученню інвестицій
у розвиток
відновлювальних
джерел енергії на
території громади

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

Моніторинг конкурсних проєктів,
що спрямовані на розвиток
відновлювальних джерел енергії та
участь в них.

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

-

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завдання В.4.6. Популяризація енергоефективності та енергозбереження.
38)Програма
Проведення Днів сталої енергії в
Відділ
„Енергоефективність
рамках ініціативи „Угода мерів“,
управління
та енергозбереження
комунальною популяризація енергоефективності
на об’єктах
серед мешканців громади.
власністю
комунальної власності (Кошова Є.О.,
Пирятинської міської
Троян Н.М.)
територіальної
громади на 2021 рік“
39)Програма
Відділ
Розроблення та впровадження
підтримки
містобудування, оптимальних заходів
енергомодернізації
архітектури та термомодернізації житлових
ОСББ „Пирятинської
ЖКГ
будинків.
МТГ на 2020-2021
(Зергані М.І.)
роки

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.
40)Забезпечення
надання якісних
адміністративних
послуг незалежно від
місця проживання

ЦНАП
виконкому
міської ради
(Коваль Л.П.)

Розширення переліку надаваних
послуг.
Вдосконалення системи надання
послуг в селах міської ради.

-

-

-

-

Завдання С.1.2. Залучення мешканців населених пунктів МТГ до обговорення та визначення цілей розвитку.
41)Програми
Секретар міської
висвітлення
ради Пазюк С.Г.,
діяльності
керуючий
Пирятинської міської
справами

Висвітлення діяльності
Пирятинської міської ради та її
виконавчих органів газетах
районного, обласного та

350,0

350,0

-

-
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ради
в засобах масової
інформації на 2021
рік

виконкому
міської ради
Козін І.І., відділ
персоналу,
організаційної
роботи та
інформаційної
політики виконк
ому міської ради
(Мілюта О.А.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

всеукраїнського рівнів.

Завдання С.1.3. Підтримка системи навчання та перенавчання дорослих.
42)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

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем
43)Програма
Відділ
соціальної підтримки
соціального
сімей,
захисту та
дітей та молоді на
охорони
2021 рік
здоров’я виконко
му міської ради
(Яременко О.О.,
Кабушка Ю.В.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності

Утримання Пирятинського центру
соціальних служб (заробітна плата,
нарахування на заробітну плату,
відрядження, канцтовари) (502,14
тис. грн.);
заходи соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді, які опинилися в
складних життєвих обставинах,
дітей та сімей загиблих та
учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил,
внутрішньо переміщених сімей,

630,0

630,0

-
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виконкому
міської ради
(Цюра І.О.)

дітей та молоді з особливими
потребами, дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського
піклування, дітей з багатодітних
сімей, соціальної профілактики,
розвитку волонтерського руху в
2021 році (210,16 тис. грн.);
надання додаткових соціальних
гарантій породіллям, які народили
дитину (180,0 тис. грн.);
соціальна профілактика.

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості мешканців МТГ.
44)Програма
Відокремлений
„Всебічний захист
підрозділ
соціальноОрганізації
економічних прав
ветеранів України
ветеранів війни,
у Пирятинській
праці, військової
міській
служби, пенсіонерів,
територіальній
осіб з інвалідністю на
громаді
2021 рік“
(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,
Відзначення Міжнародного дня
інваліда, Дня волонтера, Дня

245,0

245,0

-

-

-

-

-

-
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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.
Заступник
Внести зміни до Положення про
міського голови проведення конкурсу з визначення
(Коваленко Т.В.) переможців проєктних пропозицій
громадського бюджету (бюджету
участі) Пирятинської МТГ;
оголошення та проведення
конкурсу.

45)Вдосконалення
процедури
проведення конкурсу
проєктних
пропозицій
громадського
бюджету (бюджету
участі)
45-2) Програма
Загальний відділ Забезпечення ефективних
сприяння розвитку
та
механізмів участі інститутів
громадянського
інформаційного громадянського суспільства у
суспільства в
забезпечення
формуванні та реалізації місцевої
Пирятинській МТГ на Нестерець Т.Д.), політики, вирішенні актуальних
2021-2025 роки
управління
питань територіальної громади;
(доповнення до плану
економіки та
створення сприятливих умов для
8 сесія № 245)
агропромисло формування та інституційного
вого розвитку розвитку організацій (інститутів)
(Солдатова І.В.) громадянського суспільства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завдання С.1.6 Розвиток локальної ідентичності мешканців громади через збереження та поширення культурних цінностей
46)Програма
культурномистецьких
заходів,розвитку

Управління
культури,
туризму та
охорони

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

500,0

-

500,0

-

-

-
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туризму та охорони
культурної спадщини
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2021 рік
(зміна назви 8 сесія
№ 244)

культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.
Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.
47)Програма
інформатизації
Пирятинської міської
об’єднаної
територіальної
громади
на 2020-2022 роки (12
сесія)

Відділ
інформаційних
технологій та
захисту
інформації
виконкому
міської ради
(Божко А.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 ОТГ;
антивірусний захист;
обслуговування камер
відеоспостереження,
придбання комп'ютерної техніки та
багатофункціональних лазерних
пристроїв,
придбання програмного
забезпечення „КМ МЕДІА ED
PROFI“,
освоєння субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
розвиток мережі Дія Центрів та
для реалізації проєкту „Інтернет-

7709,6

2800,0

1184,8

924,8

3984,8

-

-

-
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субвенція“,
заходи по розширенню та
покращенню надання адмінпослуг
та підключення сільських
населених пунктів до швидкісного
широкосмугового інтернету

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг.
48)Програма щодо
запобігання
поширення пандемії
вірусних інфекцій на
території
Пирятинської міської
територіальної
громади
Комунальним
підприємством
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ на 2020-2021
роки (зміна назви 8
сесія №229)

Комунальне
підприємство
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“
(Гаркавенко
О.М.)

48-2) Програма
організації
харчування хворих
стаціонарних
відділень КП
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради” на 2021 рік
(доповнення до
Плану 7 сесія №121)

Комунальне
підприємство
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“
(Гаркавенко
О.М.)

1.Придбання засобів захисту
(маска медична, респіратор,
рукавички з довгими манжетами,
нетальковані нітрилові, костюм
іонозахисту, комбінезон
ламінований з проклеєними
швами, захисні халати, бахіли
високі, захисний щиток, окуляри).
2. Придбання медикаментів
(фізрозчин, рінгера-лактат,
левофлоксацин, анальгін,
димедрол, кетаміна гідро хлорид,
фентаніл, тіопентал натрію,
сибазон та інші лікарські засоби,
системи, кисень медичний).
3. Придбання дезінфікуючих
засобів та інших виробів
медичного призначення.
4. Оплата транспортних послуг по
підвезенню кисню.
1.Організація харчування хворих в
стаціонарних відділеннях.

300,0

300,0

-

-

-

-

-

-

1348,9

-

1348,9

-

-

-

-

-
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49)Програма
підтримки та
розвитку сільської
медицини
Пирятинської МТГ в
2021 році
50)Програма щодо
запобігання
поширення пандемії
вірусних інфекцій на
території
Пирятинської міської
територіальної
громади
Комунальним
підприємством
„Пирятинський центр
первинної
медикосанітарної
допомоги
Пирятинської міської
ради“ на 2021 рік
(зміна назви 8 сесія
№230)
51)Програма
розвитку та
підтримки КП
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ у 2021 році
(зміни 12 сесія)

51-1)Про

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“
Пирятинської
міської ради
(Киричевський
Є.М.)
КП
„Пирятинський
Центр ПМДС“
Пирятинської
міської ради
(Киричевський
Є.М.)

Комунальне
підприємство
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“
(Гаркавенко
О.М.)

КП

Виплата заробітної плати
працівникам АЗПСМ та ФАПів у
сільській місцевості.

3935,3

3935,3

-

-

-

-

-

-

Придбання ПММ для виїзду
мобільних бригад, пробірок,
вакутайнерів, бікса, штативу на
забір біологічного матеріалу та
його транспортування до
м.Полтава;
придбання засобів індивідуального
захисту, дезінфікуючих засобів,
ємкості для знезараження
багаторазових костюмів;
відшкодування вартості відбору
проб біологічного матеріалу на
ПЛР дослідження.

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Придбання медичного обладнання
(лапороскопічна стійка);
проведення капітального ремонту
педіатричного та інфекційного
відділень,
виготовлення
документації
для
обладнання
системи протипожежного захисту,
придбання
програмного
забезпечення,
забезпечення винаймання (оренди)
житла для лікарів та компенсація
витрат за найм житла.
Проведення
видатків
на

6744,0

5700,0

1044,0

-

-

-

-

-

636,1

-

636,1

-

-

-

-
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затвердження
Програми розвитку та
підтримки
Комунального
підприємства
„Пирятинський центр
первинної медикосанітарної допомоги
Пирятинської міської
ради“ на 2021 році
(доповнення до
Плану 11 сесія, зміни
12 сесія)

„Пирятинський
ЦПМСД“
Пирятинської
міської ради
(Киричевський
Є.М.)

52)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 медикосанітарної допомоги“
Пирятинської міської

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“
(Киричевський
Є.М.)

покращення
якості
послуг
первинної
медико-санітарної
допомоги жителям Пирятинської
міської територіальної громади:
дійснення
поточного ремонту
електромережі, поточного ремонту
покрівлі, обладнання приміщення
автоматичною
пожежною
сигналізацією, проведення робіт із
забезпечення
вогнезахисту,
проведення послуг технічного
огляду і випробувань електричних
мереж та електроустановок та
розширення передачі в оренду
вільні площі приміщень, що не
забезпечені
видатками
за
договором з НСЗУ,
забезпечення винаймання (оренди)
житла для лікарів ЗПСЛ та
компенсація витрат за найм житла.
Покриття вартості спожитих
комунальних послуг та
енергоносіїв.

780,0

780,0

-

-

-

-

-

-
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ради у 2021 році
(зміна назви 5 сесія
№ 53)
53)Програми
співфінансування
оплати
медичних
послуг, що надаються
жителям
Пирятинської міської
територіальної
громади
Комунальним
підприємством
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ у 2021 роц

Комунальне
підприємство
„Пирятинська
лікарня
Пирятинської
міської ради“
(Гаркавенко
О.М.)

Покриття вартості спожитих
комунальних послуг та
енергоносіїв.

2356,9

2356,9

-

-

-

-

-

-

1298,8

3751,2

-

-

4899,45

-

-

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти в МТГ.
54)Програма
Відділ освіти,
,,Опікуємося
молоді та спорту
освітою“ на 2021 рік
міської ради
(зміни 12 сесія)
(Шерзой Н.Г.) та
відділ
бухгалтерського
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
канцтоварів – 7 тис. грн., навчання
– 143,0 тис. грн.);
придбання шкільного автобуса (на
умовах співфінансування з
місцевих бюджетів не менше 50 %)
– 1900,0 тис. грн.;
придбання обладнання для
покращення матеріальнотехнічного стану харчоблоків
(система очищення води, та інше
обладнання) Пирятинської зош ІІІІ ст. № 4 (на умовах
співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 50 %)
197,6 тис. грн.;

9949,45
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55)Програма
розвитку лідерського
руху „Творимо себе –
творимо країну“ на
2021 рік

оформлення шкільного кабінету
географії в Пирятинській ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 4 – 99,95 тис. грн.;
облаштування „ZIK“ – зони
інформації та комунікацій для
учнівського самоврядування
опоного закладу Пирятинський
ліцей – 99,50 тис. грн.;
реалізація проектів переможців:
„Еко-клас на шкільному подвір’ї“
(Пирятинська зш І-ІІІ ступенів
№4);
„GREEN OFFICE SPACE –
мотивуючий простір для ліцеїстів
та мешканців громади“
(Пирятинський ліцей),
„Алея пам’яті „Вічне джерело
натхнення Д.О. Луценка“
(Березоворудська зш І-ІІІ ступенів)
Відділ освіти, Участь школярів у мистецьких та
молоді та спорту спортивних заходах,
міської ради
у обласних та Всеукраїнських
(ШерзойН.Г.)
предметних олімпіадах, у захисті
науково-дослідних робіт при МАН.

335,4

-

335,4

-

-

-

-

-

Завдання С.2.4. Забезпечення безпеки мешканців МТГ та охорони їх законних прав.
56)Програма
створення місцевого
резерву для
проведення аварійнорятувальних та інших
невідкладних робіт на
території МТГ на
2021 рік
57)Підтримка
Пирятинського

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

Закупівля ПММ для для ліквідації
аварійно-спасательних робіт;
Закупівля ковдр, білизни
постільної, подушок, ліжок, столів,
медичних матеріалів, переносної
радіостанції.

138,0

-

138,0

-

-

-

-

-

Пирятинський
районний ТЦ

Забезпечення заходів, повʼязаних
із виконанням вісйькового

120,0

-

120,0

-

-

-

-
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районного
територіального
центру комплектації
та соціальної
підтримки на 2021 рік

комплектації та
соціальної
підтримки
(Грицун О.В.)

58)Програма
„Територіальна
оборона“ на 2021 рік

Пирятинський
районний ТЦ
комплектації та
соціальної
підтримки
(Грицун О.В.)
Відділення
1 Лубенського
РВП ГУНП
в Полтавській
області

59)Програма безпеки
на території
Пирятинської ТГ на
2021-2023 роки
60)Програма
„Безпечна громада“
на 2021 рік

61)Програма
„Забезпечення
цивільного захисту
жителів Пирятинської
МТГ на 2021 рік“

Сектор з
питань
цивільного
захисту та
мобілізаційної
роботи
(Педяш Р.О.)
Відділ
інформаційних
технологій та
захисту
інформації
(Божко А.М.)
19 Державна
пожежнорятувальна
частина 3
Державного
пожежно-

обовʼязку, призовом на військову
службу, забезпечення поставки
людських і транспортних ресурсів
у медичні та військові
організаційні структури під час
часткової мобілізації, призову на
строкову військову службу.
Придбання ПММ для перевезень
особового складу підрозділів
територіальної оборони;
оплата послуг з автоперевезень;
придбання польової кухні.
Придбання службового автомобілю
та запасних частин до нього,
компʼютерної та оргтехніки, меблів,
ПММ, проведення ремонтних робіт
у приміщеннях поліцейських
станцій.
Придбання та встановлення
відеокамер на територіях
населених пунктів МТГ.

Придбання запасних частин для
пожежних автомобілів;
Придбання аварійно-рятувального
обладнання (гідрокостюм, причіп,
мотузка, дозиметр-радіометр);
Придбання паливно-мастильних

110,5

-

110,5

-

-

-

-

-

994,0

-

994,0

-

-

-

-

-

1000,0

-

1000,0

-

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-
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62)Програма
підтримки військової
частини ЗСУ, яка
розташована на
території
Пирятинської МТГ,
на 2021 рік“

63)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 2020 рік
64) Програма
організації рятування
людей на водних
обʼєктах міста
Пирятин у літній

рятувального
загону ГУ ДСНС
України в
Полтавській
області
(Клименко Ю.В.)
Військова
частина А1499
(Блажко А.)

УСБУ в
Полтавській
області
(Борзілов Є.)

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

матеріалів (ПММ).

Відновлення сховищ для
зберігання військової техніки
парку бойових машин,
Забезпечення оргтехнікою та
канцелярським приладдям,
Влаштування периметральної
охорони адміністративно ї зони
військової частини (відеоспостере
ження),
Облаштування пожежоохоронною
сигналізацією,
Відновлення казарм (гуртожитки
поліпшеного типу №1,2)
Реалізація поставлених завдань
щодо матеріально-технічного
забезпечення особового складу
Управління Служби безпеки
України в Полтавській області, що
беруть участь в операції
об’єднаних сил.

600,0

-

600,0

-

-

-

-

-

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

Оплата праці (заробітна плата з
ЄСВ 3 чол., оплата святкових,
відпускних);
оплата послуг навчання за
програмою „Оволодіння

76,4

-

76,4

-

-

-

-

-

27

період 2021 року
(доповнення до
Плану 11 сесія)

навичками робіт плавця
рятувальника у місцях масового
відпочинку населення на водних
об'єктах“

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців МТГ та поліпшення спортивної інфраструктури
МТГ
65)Програми
розвитку фізичної
культури і спорту
місцевого осередку
громадської
організації
„Всеукраїнське
фізкультурноспортивне товариство
„Колос“ у
Пирятинській міській
територіальній
громаді Полтавської
області на 2021 рік

Місцевий
осередок ГО
„ВФСТ
„Колос“
(Плетінь С.М.).

Фінансова підтримка на утримання
місцевих осередків всеукраїнських
організацій фізкультурноспортивної спрямованості (1108,9
тис. грн.);
Фінансова підтримка
спортивних споруд, які належать
громадським організаціям
фізкультурно-спортивної
спрямованості (20,0 тис.грн),
Зміцнення та розширення
матеріально-технічної бази для
занять фізичної культури та спорту
(20,0 тис. грн.),
Розвиток дитячо-юнацького
футболу та воркауту (2,2 тис. грн.)
Розвиток настільного тенісу
(3,5 тис. грн.);
Розвиток дорослого та
ветеранського футболу та
волейболу (14,8 тис. грн.);
Підвищення рівня спортивної
майстерності (117,7 тис. грн.);
Розвиток дорослого та
ветеранського футболу та
волейболу (112,3 тис. грн.),
Розвиток дитячо-юнацького
футболу (399,8 тис. грн.);
Федерація волейболу
Пирятинської міської громади
(27,5 тис. грн.);
Міський шаховий клуб „Дебют“

1922,3

1922,3

-

-

-

-

-

-
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66)Програма
оздоровлення та
відпочинку дітей у
2021 році (зміни 12
сесія)

67)Програма
придбання
обладнання для
облаштування
вуличних дитячих
майданчиків у
Пирятинській міській
територіальній
громаді на 2021 рік
(зміна назви 8 сесія
№ 235)
67-2) Програма
розвитку
пріоритетних видів
спорту на 2021 рік
(доповнення до
Плану 8 сесія №241)

(36,3 тис. грн.).
Відділ освіти, Відшкодування частини вартості
молоді та спорту путівки дитячим закладам
міської ради
оздоровлення та відпочинку за
(Шерзой Н.Г.) надані послуги з оздоровлення та
відпочинку дітей, які виховуються
в сімʼях з дітьми;
Оплата вартості двохразового
харчування учнів та вихованців в
таборах з денним перебуванням;
Оплата вартості путвок до закладів
оздоровленняч дітям, які
потребують особливої уваги і
пвдтримки.
КП „Каштан“
Придбання та встановлення
(Бровар Г.Д.)
вуличних майданчиків.

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

З метою розвитку пріоритетних
видів спорту:
організація проведення змагань з
баскетболу, футболу, л/атлетики,
сумо, дзюдо, шахів та участь в
заходах за межами громади;
організація молодіжного простору
в Пирятинському КГЦ.

1391,3

-

1034,8

-

356,5

-

-

69,3

1380,1

-

1380,1

-

-

-

-

-

355,3

-

355,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Завдання С.2.6. Створення системи надання інтегрованих соціальних послуг.
68)Вивчення
нормативної бази

Управління
соціального
захисту та

Аналіз діючого законодавства та
кращих практик.

-
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охорони здоровʼя
(Яременко О.О.)

Завдання С.2.7. Підтримка вразливих верств населення МТГ.
69)Комплексна
Відділ
програма соціального
соціального
захисту та
захисту та
соціального
охорони
забезпечення
здоров’я виконко
населення на 2021 рік му міської ради
(Яременко О.О.),
служба у
справах дітей
(Грицай І.І.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

70)Програма
організації суспільнокорисних робіт для
порушників, на яких
судом накладено
адміністративне
стягнення у вигляді
виконання

Пирятинський
районний
сектор філії ДУ
„Центр
пробації“ в
Полтавській
області

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;
„Чорнобильці серед нас, з нами в
житті та пам’яті“;
соціальна підтримка ветеранів
Афганістану (воїнівінтернаціоналістів);
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.
Оплата заробітної плати та ЄСВ за
виконання суспільно-корисних
робіт 6 осіб.

6475,7

3366,1

-

2459,1

-

-

-

650,5

44,0

-

44,0

-

-

-

-

-
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оплачуваних
суспільно-корисних
робіт у 2021 році

РАЗОМ:

Секретар ради

39 програм на суму:

88492,1

57904,0

17781,0

565,9

10573,8

1667,4

Сергій ПАЗЮК
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