ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тринадцятої сесії восьмого скликання

28 липня 2021 року

№ 584

Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237
„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної громади“, враховуючи лист комунального підприємства
„Каштан“ від 09.07.2021 № 232, висновки та рекомендації постійних комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік, затвердженої рішенням
десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 квітня
2021 року № 405 (далі – Програма), виклавши Програму у новій редакції, що
додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до Програми покращення матеріально-технічної бази комунального
підприємства „Каштан“ на 2021 рік
Програму покращення матеріально-технічної бази комунального
підприємства „Каштан“ на 2021 рік затвердженої рішенням десятої сесії
восьмого скликання Пирятинської міської ради від 28 квітня 2021 року № 405
на загальну суму 369,5 тис. грн. Зміни внесені рішенням одинадцятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 449,
після чого загальна сума складає 648,9 тис. грн.;рішенням дванадцятої сесії
восьмого скликання Пирятинської міської ради від 30 червня 2021 року № 520.
Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити
запропоновані нами зміни:
тис. грн.
№
п/п

Перелік робіт

Затверджено
по діючій
Програмі

Проект
змін до
програми

Пропонується
для включення
до Програми та
фінансування

30,0

-30,0

0,0

100,0

-100,0

0,0

100,0

-100,0

0,0

0,0

+100,0

100,0

0,0

+20,0

20,0

0,0

+30,0

30,0

0,0

+70,0

70,0

0,0

+10,0

10,0

648,9

0,0

648,9

Загальний фонд
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Придбання теплиці для
вирощування розсади квітів
Придбання ківша приставки до
трактора 320.4
Придбання шин до транспортних
засобів
(23 шт.)
Придбання шин до транспортних
засобів
(18 шт.)
Придбання
гідророзподільників р40 5-ти
секційних 40-50 л/хв (2 шт.)
Придбання щитка приборів МАЗ
ЩП-8099 електронного (ЄВРО-3)
Придбання мотоблоку, косарки та
снігорозкидача до мотоблоку
Придбання мотопомпи для чистої
води
Всього по програмі

Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін: 648,9 тис. грн.
Начальник відділу
економіки управління
економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тринадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
28 липня 2021 року № 584

ПРОГРАМА
покращення матеріальнотехнічної бази
комунального підприємства
„Каштан“ на 2021 рік
(нова редакція)

м. Пирятин

1.Загальні положення
Програма покращення матеріально-технічної бази комунального
підприємства „Каштан“ розроблена на виконання статті 91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне підприємство
потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме більш
ефективному використанню майна громади, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, створенню нормальних умов праці персоналу.
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На даний час житлово-комунальне господарство міста переживає значні
труднощі. Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком
погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.
Термін експлуатації сміттєвоза МАЗ-533702 (2011 року випуску)
закінчився, сміттєвоза МАЗ-4571 Р2 (2015 року випуску) завершується,
оскільки цей термін складає 9 років. За 2020 рік ним було зібрано та перевезено
23 015 м³ сміття (25 249 контейнерів). Відпрацьовано у 2020 році сміттєвозами
314 днів. Через велику наповненість контейнерів відбувається швидкий знос
шарнірних з’єднань стріли гідроциліндрів, тому запчастини потребують заміни.
Відсутність під’їзних шляхів на сміттєзвалищі , наявність ріжучих
матеріалів, призводить до порізу протекторів шин та пошкодження їх корду,
внаслідок чого зменшується термін експлуатації коліс до транспортних засобів
підприємства.
На території населених пунктів Пирятинської міської територіальної
громади з кожним роком зростає кількість аварійних дерев , які потребують
видалення, наявної кількості обладнання не вистачає.
Постає питання збереження, відновлення, а також покращення стану
існуючих та збільшення нових зелених насаджень на території міста: в парках,
скверах, зелених зонах, на вулицях міста. Недостатня матеріально-технічна база
комунального підприємства не дає в повній мірі надавати ті послуги, які на
даний час потребує громада. Наявність нового обладнання дозволить
комунальному підприємству розвивати інші види діяльності та більш
продуктивно надавати послуги з благоустрою території.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
1) підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади
у належному стані, в її санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального
користування;
2) поліпшення санітарного, естетичного стану та благоустрою населених
пунктів;
3) забезпечення відповідних умов праці для персоналу підприємства;
4)збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон
відпочинку,
більш якісне утримання та обслуговування «зеленого»
господарства.

3.Мета Програми
Метою Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи
комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення їх
матеріально-технічної бази, забезпечення раціонального використання
комунального майна. Покращення надання послуг для населення, за 2020 рік
заключено 3724 договори. Швидке реагування на необхідність санітарного
очищення вулиць міста.
Завданнями Програми є:
підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у
належному стані, в її санітарному очищенні вулиць міста;
придбання запчастин для безперебійної роботи транспортних засобів та
обладнання для виконання робіт по обслуговуванню вуличного освітлення,
озеленення, ремонту будівель комунальної власності та житлового фонду,
ремонту та утриманню доріг;
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, розширення переліку
послуг;
виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення
зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших
об'єктах благоустрою загального користування;
забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень, які
знаходяться на обслуговуванні підприємства;
економія коштів на проведення позапланових поточних ремонтів,
зменшення витрат на експлуатацію автомобілів за рахунок оптимізації
маршруту руху - зниження пробігу, витрат пального ;
забезпечення ефективної роботи підприємства.
4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування
Програма передбачає :
придбання на заміну запчастин до спеціально обладнаних транспортних
засобів: сміттєвоз МАЗ-533702 та сміттєвоз МАЗ-4571 Р2 (гідроциліндри,
гідророзподільники та щиток приборів), радіаторів та акумуляторів до
тракторів, шини до транспортних засобів та інші запчастини необхідні для
можливості регулярно надавати якісні послуги з санітарної очистки населених
пунктів;
придбання системи централізованого відстеження місцезнаходження
сміттєвозів для перегляду руху транспорту в режимі реального часу та
контролю витрат пального транспортних засобів;
придбання коси, бензопили, кущорізу, бочки для поливу рослин,
мотоблоку, косарки та роторного снігорозкидача до мотоблоку, мотопомпи, які
будуть використанні на утримання, видалення зелених насаджень уздовж
вулиць і доріг, в парках, скверах.
Придбання обладнання та запчастин буде здійснене шляхом проведення
тендерних процедур та підписання договору поставки з переможцем або ж
підписанням прямого договору.

Фінансування заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних
призначень на її виконання, передбачених в бюджеті міської територіальної
громади на 2021 рік.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми 648,9 тис. грн.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма буде реалізовуватись протягом 2021 року.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконанням заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконкому (за напрямком) Котенка О.А. та постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Начальник відділу
економіки управління
економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
3. Розробник програми
4. Співрозробник програми
5. Відповідальний виконавець програми
6. Учасник програми
7. Термін реалізації програми
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми,
всього, у тому числі:
9.1. коштів бюджету міської територіальної громади

1.
2.

Комунальне підприємство „Каштан“
Розпорядження міського голови від 13.04.2021
№ 103
Комунальне підприємство „Каштан“
Комунальне підприємство „Каштан“
КП „Каштан“
Протягом 2021 року
2021 рік
Бюджет міської територіальної громади
648,9 тис. грн.

648,9 тис. грн.

Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),
у тому числі:
кошти бюджету міської
територіальної громади
кошти не бюджетних джерел

Етапи виконання програми
2021 рік
648,9
648,9

20 рік

20 рік

Усього витрат на
виконання програми,
тис. грн.
648,9
648,9

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми покращення матеріально-технічної бази
комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
викона
ння
заходу

Відповіда
льний
виконавец
ь заходу
програми

Джерела
фінансува
ння

Придбання
гідроциліндрів на
МАЗ 533702 та
МАЗ 4571 Р2
(2 шт.) та
гідроциліндр
повороту стріли на
МАЗ 533702 (1 шт.)
Придбання
бензокоси STIHL
FS - 250

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

15,00

Кущоріз "Штіль"
HS - 82

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

15,00

Виконання
комплексу робіт
щодо утримання,
видалення зелених
насаджень в парках,
скверах

Бензопила STIHL
MS - 194 Т

2021
рік

КП
„Каштан“

15,00

Видалення дерев
уздовж вулиць і
доріг

5

Бочка для поливу
зелених насаджень

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

20,00

Забезпечить
збереження та
відновлення
зелених насаджень,
які знаходяться на
обслуговуванні
підприємства

6

Придбання шин до
транспортних
засобів
(18 шт.)

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

100,00

Придбання шин для
безперебійної
роботи
транспортних
засобів для
виконання робіт

1

2

3

4

Покращен
ня
надання
послуг

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
тис.
гривень, у
тому
числі:
50,00

Очікуваний
результат

Придбання
гідроциліндрів до
транспортних
засобів для
поліпшення
санітарного,
естетичного стану
населених пунктів
Виконання
комплексу робіт
щодо утримання,
видалення зелених
насаджень уздовж
вулиць і доріг, в
парках, скверах

7

Придбання
радіатора (1шт.),
акумуляторів (3шт.)
для транспортних
засобів

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

24,50

Придбання
запчастин для
безперебійної
роботи
транспортних
засобів для
виконання робіт

8

Система
централізованого
відстеження
місцезнаходження
рухомого майна
(транспортних
засобів) з монтажем
на місці експлуатації
(ДК 021:201538110000-9
Навігаційні прилади)
Система
централізованого
контролю витрат
пального
транспортних засобів
та доступ до
програмного
забезпечення (ДК
021:2015-38420000-5
Прилади для
вимірювання витрат,
рівня та тиску рідин і
газів)
Поточний ремонт
автогідропідіймача
ВИПО 18.01.01

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинськ
ої міської
територіальної громади

49,7

Здійснення контролю
за рухом транспортних
засобів,
зменшення витрат
на експлуатацію
автомобілів за
рахунок оптимізації
маршруту руху зниження пробігу,
витрат пального

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

49,7

Здійснення контролю
за рухом транспортних
засобів,
зменшення витрат
на експлуатацію
автомобілів за
рахунок оптимізації
маршруту руху зниження пробігу,
витрат пального

2021
рік

КП
„Каштан“

180,0

Покращення
матеріально-технічної
бази

Придбання
гідророзподільників
р40 5-ти секційних
40-50 л/хв (2 шт.)

2021
рік

КП
„Каштан“

20,0

Придбання запчастин
на МАЗ 4571 Р2 для
безперебійної роботи

Придбання щитка
приборів МАЗ ЩП8099 електронного
(ЄВРО-3)

2021
рік

КП
„Каштан“

30,0

Придбання запчастин
на МАЗ 4571 Р2 для
безперебійної роботи

Придбання
мотоблоку, косарки
та снігорозкидача
до мотоблоку

2021
рік

КП
„Каштан“

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

70,0

Виконання комплексу
робіт щодо утримання,
видалення зелених
насаджень уздовж
вулиць і доріг, в
парках, скверах

9

10

11

12

Придбання
мотопомпи для
чистої води

13

КП
„Каштан“

2021
рік

Бюджет
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

ВСЬОГО

Забезпечить полив та
збереження зелених
насаджень

10,0

648,9

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету_____1216030,1217330,
1216090, 0216030,0217330, 0216090
Річний обсяг
фінансування
Програми

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень
130,0

Червень
468,9

Квітень

Травень

648,9

50,0

2021

Рішення
13-ї сесії
міської
ради від
28 липня
2021 року
№ 584

Березень

Всього, тис.
грн

Лютий

Правова
підстава

Січень

Рік

В тому числі по місяцях, тис. грн

Начальник відділу
економіки управління
економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Секретар міської ради

Сергій ПАЗЮК

28 липня 2021 року

