
      

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

15.09.2021                             № 218 

   

Про розроблення проєкту Плану 

соціально-економічного розвитку  

Пирятинської міської територіальної  

громади на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних 

та програмних документів соціально-економічного розвитку обʼєднаної 

територіальної громади, затверджених наказом Мінрегіону України від 

30.03.2016 № 75:        

1. Визначити відповідальним розробником проєкту Плану 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік управління економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради (Солдатова І.В.). 

2. Управлінню економіки та агропромислового розвитку виконкому 

міської ради (Солдатова І.В.): 

інформувати громадськість про початок роботи над проєктом Плану 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік (далі План), зазначивши терміни і форму подання 

пропозицій до нього, в ЗМІ до 24.09.2021; 

скоординувати роботу виконавців з підготовки інформації до 

аналітичної частини Плану (Перелік виконавців інформації до аналітичної 

частини Плану додається) щодо розвитку основних галузей економіки, 

соціально-культурної сфери, бюджету та фінансів за 9 місяців 2021 року із 

зазначенням проблемних питань, вирішення яких планується у 2022 році. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради                        

Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова         Андрій СІМОНОВ 
          



Додаток 

          до розпорядження 

                                                                                           міського голови 

         15.09.2021  № 218 

 

Перелік виконавців інформації до аналітичної частину Плану 

 
Назва розділу 

аналітичної частини 

Плану 

Зміст розділів Назва виконавця ПІБ виконавця Термін 

виконання 

Примітка 

1. Географічне 

розташування та 

ресурсна база 

Наявний стан розвитку та 

проблеми, які планується 

вирішити у 2022 році 

Відділ  із земельних 

та екологічних 

питань виконкому 

міської ради  

Стадник Є.В. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

2. Демографія Динаміка розвитку  за 2020 

рік 

Управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради  

Солдатова І.В. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

3. Ринок праці Динаміка розвитку за 6 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради 

Солдатова І.В. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

4. Дорожньо-

транспортне 

господарство 

Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

Зергані М.І. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 



5. Економіка і 

підприємництво 

Динаміка розвитку за 6 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ економіки 

управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради 

Комаренко 

В.Д. 

15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

6. Житлово-комунальне 

господарство 

Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Сектор житлово-

комунального 

господарства 

управління 

інфраструктури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

виконкому міської 

ради 

Порва О.В. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

7. Енергозбереження Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ 

управління комунал

ьною власністю 

управління 

інфраструктури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

виконкому міської 

ради 

Кошова Є.О. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 



8. Екологія Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ  із земельних 

та екологічних 

питань виконкому 

міської ради  

Стадник Є.В. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

9. Туризм та рекреація Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Сектор туризму і 

охорони культурної 

спадщини 

управління 

культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

Гуленко О.І. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

10. Освіта Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міської ради   

Шерзой Н.Г. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

11. Охорона здоровʼя Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ економіки 

управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради (в частині 

динаміки розвитку 

за 2021 рік), 

відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я виконкому 

міської ради (в 

частині проблемних 

Комаренко 

В.Д.,    

Йощенко Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

Яременко О.О. 

15.10.2021 

 

 

 

 

15.10.2021 

 

 

Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 



питань, які 

планується 

вирішити у 2022 

році) 

12. Фізкультура і спорт Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

міської ради,  

відділ економіки 

управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради 

Шерзой Н.Г., 

Комаренко 

В.Д. 

 

15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

13. Соціальний захист Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я виконкому 

міської ради 

Яременко О.О. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

14. Цивільний захист Наявний стан розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблеми, які планується 

вирішити у 2022 році 

Сектор оборонної 

роботи, цивільного 

захисту та взаємодії 

з правоохоронними 

органами 

виконкому міської 

ради 

Педяш Р.О. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

15. Е-врядування та 

адміністративні послуги 

Динаміка розвитку за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

планується вирішити у 2022 

році 

Центр надання 

адміністративних 

послуг виконкому 

міської ради 

Коваль Л.П. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 



16. Розвиток сільських 

територій 

Роботи, які проведені на 

території старостатів за 9 

місяців 2021 року та 

проблемні питання, які 

потребують вирішення у 

2022 році 

Старости  

виконкому міської 

ради 

Вірченко Ю.О. 

Голуб В.М. 

Грицай В.М. 

Дронишинець 

Л.С. 

Захарченко 

Н.В. 

Крючкова С.В. 

Котяй М.М. 

Стегній А.М. 

Лукʼяненко Р.І. 

Оніщенко О.В. 

Пазюк Н.Ю. 

Самбур О.М. 

Семененко 

Ю.М. 

Степанчук О.О. 

Скорик В.І. 

Харченко С.О. 

Шурхал В.В. 

 

15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

17. Фінанси і бюджет 

(включаючи прогноз 

бюджету на 2022 рік) 

Аналітична довідка про 

виконання бюджету за 9 

місяців 2021 року 

Фінансове 

управління міської 

ради 

Кеда С.Ю. 15.10.2021 Загальні тези обсягом 

– до 1,5 сторінок 

18. Перелік програм, що 

діяли станом на 

01.10.2021 року  

Зазначити планові та 

фактичні обсяги 

використання коштів 

Відділ економіки 

Управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради 

Комаренко 

В.Д. 

15.10.2021  



19. Перелік проєктів 

розвитку Пирятинської 

міської територіальної 

громади 

Надати перелік проектів 

розвитку, що знаходяться у 

стадії підготовки та 

реалізації, а також 

перспективних проєктів 

Сектор залучення 

інвестицій 

управління 

економіки та 

агропромислового 

розвитку 

виконкому міської 

ради 

Крагель Є.М. 15.10.2021  

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                       Ірина КОЗІН 


