ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тринадцятої сесії восьмого скликання

28 липня 2021 року

№ 581

Про хід виконання Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської
міської територіальної громади на 2021 рік
за шість місяців 2021 року в частині
реалізації місцевих (регіональних) програм
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, рішення п’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
26 січня 2021 року №1 „Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради
восьмого скликання на 2021 рік“, рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 31 березня 2020 року №221 „Про затвердження Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на
2021 рік“, з метою моніторингу виконання Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік за шість місяців 2021 року в
частині реалізації місцевих (регіональних) програм, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління економіки та агропромислового
розвитку виконкому міської ради Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік за
шість місяців 2021 року в частині реалізації місцевих (регіональних) програм, взяти
до відома (додається).
2. Відповідальним виконавцям Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік вжити заходів щодо
своєчасного та в повному обсязі виконання заходів протягом 2021 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого комітету міської ради Мельниченка М.В. та постійну
комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ
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Інформація
про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік
за шість місяців 2021 року
в частині реалізації місцевих (регіональних) програм
Станом на 01.07.2021 року в громаді реалізовувалося 38 програм, з них
затверджені рішенням міської ради упродовж першого півріччя 2021 року – 23
програми, решта – у грудні минулого року. Загальний обсяг фінансувапння
затверджений програмами становить 100897,9 тис.грн; фактично виділено
коштів на реалізацію заходів програм – 76467,7 тис.грн, з них виктористано
станом на 01.07.2021 – 23755,0 тис.грн (31,1%).
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В галузі державного управління реалізується 5 програм. Упродовж
першого півріччя 2021 року на виконнання заходів програм використано
3508,5 тис.грн з бюджету МТГ. За Програмою діяльності Пирятинської міської
ради було виготовлено технічну документацію по вул.Цибаня, Європейська та

Соборна (18,6 тис.грн), здійснено оплату судового збору (42,0 тис.грн),
проведено обстеження річки Удай (6,6 тис.грн), по гуртожитку пл.Героїв
Майдану, 2 проведено оплату оператора котельні (5,5 тис.грн), комунальних
послуг (41,5 тис.грн), профінансовано послуги охорони, телекомунікації,
технічного обслуговування (12,0 тис.грн), на утримання громадської вбиральні
по вул.Соборна,23А витрачено 5,4 тис.грн, фінансування оплати праці
завідувача КУ „Трудовий архів Пирятинської МТГ“ склало 79,1 тис.грн, на
послуги по буксируванню транспорту під час снігових заметів витрачено
15,0 тис.грн, за переклад на іноземну мову документів перераховано
1,5 тис. грн, утримання господарської грпупи склало 2346,0 тис.грн. Заходи
програми інформатизації Пирятинської МТГ виконано повністю або частково
на 47,6%, на їх реалізацію витрачено 1490,4 тис.грн або 19,3% від обсягу
коштів, затверджених Програмою. Заходи Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Пирятинській МТГ виконано в повному обсязі
(фінансування не передбачалось). Програма висвітлення діяльності
Пирятинскої МТГ виконано частково, освоєно 73,5 тис.грн або 21% від обсягів,
затверджених Програмою. В рамках Програми створення місевого
матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків НС освоєено
13,8 тис.грн для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, заходи виконані в
повному обсязі.
В галузі соціального захисту та соціального забезпечення реалізується
6 програм, на цей напрям упродовж шести місяців поточного року витрачено
2992,5 тис.грн. В рамках Комплексної програми соціального захисту та
соціапльного забезпечення населення надані послуги 3,8 тис. осіб, загальний
обсяг фінапнсування захоів склав 2,6 млн.грн. За програмою „Стипендії міської
ради обдарованим дітям“ підтримано матеріально 11 хлопчаків і дівчат –
переможців і учасників обласних і національних конкурсів на суму 29,5 тис.грн.
Заходами Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів
війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з інвалідністю охоплено 15
осіб, і, разом з фінансуванням штатної чисельності громадської організації,
витрати на цю Програму склали 95,8 тис.грн. В рамках Програми соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді послуги надані 653 особам вразливих верств
населення на суму 240,7 тис.грн, зокрема, одноразова матеріальна допомога
надана 49 породіллям, послуги перебування в притулку – 1 жінці та трьом
діткам. За Програмою оздоровлення та відпочинку дітей направлено на
оздоровлення 78 дітей, проплата відбудеться після повернення дітей із закладів
відпочинку та оздоровлення. За виконання робіт з благоустрою в рамках
Програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних
суспільно корисних робіт, оплачено 6,1 тис.грн (1 порушник).
В галузі освіти реалізується Програма „Опікуємось освітою“, виконання
заходів якої перенесено на друге півріччя 2021 року (кошти не освоєні).
В галузі охорони здоровʼя реалізується 8 програм. Загальний обсяг
фінансування, передбачений заходами програми, становить 16028,3 тис.грн. За
Програмою підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської МТГ

виплачено заробітну плату 39 працівникам ФАПів та АЗПСМ у сільській
місцевості на суму 1899,4 тис.грн. КП „Пирятинський центр первинної
медичної допомоги“ є виконавцем Програми щодо запобігання поширення
пандемії вірусних інфіекції на території Пирятинської МТГ (освоєно –
87,8 тис.грн або 87,8% від запланованих Програмою обсягів); Програми
співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської МТГ в
частині первинної медико-санітарної допомоги (освоєно 501,3 тис.грн або
64,3%); за Програмою розвитку та підтримки підприємства заходи не виконані,
оскільки їх виконання заплановано на 3 квартал поточного року. КП
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ виконується Програма щодо
запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій (освоєно 299,2 тис.грн або
27,8% від обсягів, затверджених програмою); Програма розвитку та підтримки
підприємства (освоєно 448,0 тис.грн або 6,6%); Програма організації
харчування хворих стаціонарних відділень підприємства (проліковано
1558 хворих, яких забезпечено триразовим харчуванням, оплачені послуги 8
працівників харчоблоку на загальну суму 444,4 тис.грн або 32,9% від
запланованих Програмою сум); Програма співфінансування оплати медичних
послуг, що надаються жителям Пирятинської МТГ (відшкодована вартість
енергоносіїв на суму 1672,6 тис.грн або 71%).
В галузі культури реалізується Програма культурно-мистецьких заходів,
розвитку туризму та охорони культурної спадщини. Протягом січня-червня
2021 року частково реалізовано 2 заходи із запланованих 35, в яких взяли
участь більше, ніж 2,7 тис.осіб. Усього освоєно коштів бюджету МТГ –
19,6 тис.грн.
В галузі фізичної культури і спорту реілзується дві програми, обсяг
фінансування яких у другому півріччя 2021 року склав 916,3 тис.грн. В рамках
Програми розвитку пріоритетних видів спорту виконано повністю 1 захід,
частково – 8 заходів, при цьому рівень виконання заходів склав – 29%, зокрема
закуплена „Лазертаг-гра для справжніх патріотів“. Заходами цієї Програми
охоплено 456 осіб, фактично освоєно 145,1 тис.грн. За програмою розвитку
фізичної культури і спорту Місцевого осередку ГО „Всеукраїнське
фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ освоєно 801,9 тис.грн або 42 від
обсягів, затверджених Програмою; виконано повністю або частково 23% від
загальної кількості заходів (83); усього охоплено 2,3 тис.осіб, закпулено
спортивний інветар, комплекти спортивної форми, виплачена заробітна плата
спортивним інструкторам в м.Пирятин та селах громади.
В галузі житлово-комунального господарства реалізується 6 програм,
на фінансування яких витрачено 9840,4 тис.грн. За Програмою покращення
благоустрою Пирятинської МТГ виконано роботи з благоустрою, покращено
матеріально-технічну базу КП „Каштан“ на загальну суму 4840,4 тис.грн. За
Програмою розвитку дорожнього руху використано кошти на виготовлення
робочих проєктів, проведення капітальних та поточних ремонтів доріг,
поліпшення дорожнього господарства на загальну суму 4831,3 тис.грн.
Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих
майданчиків не виконувалась, заплановані кошти в сумі 765,0 тис.грн не

освоєні, виконання заходів перенесено на друге півріччя 2021 року. В рамках
Програми з охорони навколишнього природного середовища виготовлено
проєктну документацію на будівництво напірного колектора та реконструкцію
мережі водовоідведення на загальну суму 41,8 тис.грн, виконання більшості
інших заходів залежить від наявності співфінансування за рахунок коштів
обласного бюджету. За Програмою покращення МТБ КП „Каштан“ придбано
гідроціліндри на автомобілі на суму 46,4 тис.грн, решта заходів будуть
виконані у другому півріччі 2021 року. В рамках Програми утримання обʼєктів
комунальної власності здійснена оплата праці 11 працівникам ремонтнобудівельної бригади на загальну суму 80,5 тис.грн, інші заходи будуть виконані
пізніше.
В галузі громадського порядку та безпеки реалізується 6 програм із
загальною потребою на фінансування 3920,4 тис.грн. Станом на 01.07.2021 не
розпочато виконання програм: „Безпечна громада“, „Підтримка віськової
частини ЗСУ, яка розташована на території Пирятинської МТГ“, „Покращення
МТЗ особового складу підрозділів Управління СБУ в Полтавській області, які
беруть учсть в операції обʼєднаних сил на сході України“. За Програмою
„Безпека Пирятинської МТГ“ освоєно 20,3 тис.грн на придбання інвентаря для
оснащення службового приміщення, „зеленої кімнати“ та кімнати відпочинку,
що використовуються на потреби діяльності поліцейського офіцера громади. За
Програмою рятування людей на водних обʼєктах міста Пирятин витрачено
11,4 тис.грн для оплати послуг 3 осіб. Програма „Забезпечення цивільного
захисту жителів Пирятинської МТГ“ виконана повністю, придбано запасні
частини на автомобіль, аварійно-рятувальне обладнання, паливно-мастильні
матеріали на загальну суму 100,0 тис.грн.
В
напрямі
іншої
діяльності
реалізується
три
Програми:
„Енергоефективність та енергозбереження на обʼєктах комунальної вланості“,
Програма правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню
Пирятинської МТГ, Програма енергомодернізації ОСББ Пирятинської МТГ,
загальний обсяг фінансування яких становить 304,0 тис.грн. Упродовж першого
півріччя ці Програми не виконувалися у звʼязку із обʼєктивними причинами.

Начальник управління економіки
та агропромисловго розвитку
виконкому міської ради

Ірина СОЛДАТОВА

