
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14.10.2022 № 391 
 

Про схвалення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

 
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням 

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 територіальної громади“, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Схвалити зміни до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік  (далі – 

Програма), затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 cічня 2022 року № 5 (із змінами, внесеними 

рішенням тридцять четвертої сесії міської ради  восьмого скликання від              

19 серпня 2022 року № 274), що додаються.  

          2. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Зібніцька Л.І.) зміни до 

Програми подати на розгляд чергової сесії Пирятинської міської ради у порядку 

встановленому її регламентом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В.  

 

 

     

Міський голова                                                                              Андрій СІМОНОВ 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

 

 Рішенням двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 26 січня 2022 року № 5 була затверджена Програма ,,Опікуємося 

освітою“ на 2022 рік, фінансування якої складає 5 838,5 тис. грн. Рішенням 

двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 112 були 

внесені зміни до Програми на суму 7 059,657 тис. грн. Рішенням тридцять 

дев'ятої сесії восьмого скликання від 19 серпня 2022 року № 274 були внесені 

зміни до Програми на суму 5 371,157 тис. грн. 

У зв’язку з збільшенням вартості шкільних автобусів просимо на черговій 

сесії Пирятинської міської ради внести відповідні зміни до Програми: 

 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів 

 

Затверджено по 

діючій Програмі,  

тис. грн. 

Проект змін до  

Програми, тис. грн.  

Пропонується 

 для включення до 

Програми та 

фінансування, тис. грн. 

1. Придбання 3-х шкільних 

автобусів 

 (на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів не 

менше 50 %) 

 

Усього –7350,00 тис. грн, з 

них кошти ТГ - 3675,00 

тис. грн. 

Усього -  

4600,0 

 

в тому числі:  

 

 кошти обласного 

бюджету  2300,0  

 

 кошти бюджету 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади  2300,0   

+2750,0 

 

 

 

 

+1375,0 

 

 

 

 

 

+1375,0 

7350,0 

 

 

 

 

3675,0 

 

 

 

 

 

3675,0                                              

 

Всього по програмі 

 

5371,157 

 

+2750,0 

 

8121,157 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту міської ради                                                Людмила ЗІБНІЦЬКА 
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                                                                                      міської ради 
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Вступ 

Закон України ,,Про освіту“ передбачає проведення докорінної та 

системної реформи загальної середньої освіти, головна мета якої є створення 

школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а 

й вміння застосовувати їх у житті. 

,,Нова українська школа“ висуває нові вимоги до педагогічних 

працівників. Освітяни повинні стати ключовими провідниками змін на своїх 

робочих місцях у закладах освіти. Відповідно, потребує змін вся система 

підготовки і підвищення кваліфікації вчителів та керівників шкіл.  

Проте ефективність навчання залежить не лише від майстерності вчителя, 

методів навчання і форм занять, а також від зовнішніх умов, що впливають на 

сприйняття дитиною навчального матеріалу.  

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану якості здоров’я якого залежить подальший розвиток 

незалежної України. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими 

формами оздоровлення різних категорій дітей. 

В епоху науково-технічного прогресу суспільство постійно стикається з 

проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини, зниження стану 

здоров’я. Насичена навчальна програма призводить до постійних 

перенавантажень організму та психіки дітей. Одночасно з цим, об’єктивними 

причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, 

соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-

економічні, психоемоційні та екологічні проблеми, неповноцінне харчування 

дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я і освіти, 

обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію 

соціальної сфери, що зменшує можливості задоволення дитячих культурних 

інтересів та спортивно-оздоровчих потреб. 

Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим 

напрямком діяльності Пирятинської міської територіальної громади. 

Проведення літніх канікул у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку є одним із найбільш масових та доступних видів організованого 

дозвілля школярів, суттєвим внеском у покращення соціального стану сімей з 

дітьми. 

Організація регулярного пільгового підвезення педагогічних працівників 

до роботи та у зворотньому напрямку є складовою частиною забезпечення 

реалізації прав громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Статтями 13, 66 Закону України „Про освіту“, статтями 8, 20 Закону 

України „Про повну загальну середню освіту“ та статтею 32 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“ передбачено забезпечення пільгового 

проїзду педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотньому напрямку 



у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за 

рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. 

З метою забезпечення системного підходу до вирішення проблем 

освітньої галузі, підвищення ефективності реалізації в громаді державної 

політики у сфері освіти, якісного та систематичного оздоровлення дітей в 

закладах оздоровлення та відпочинку області, створення умов для пільгового 

проїзду педагогічних працівників до місця роботи та у зворотньому напрямку, а 

також забезпечення рівного доступу дівчат і хлопців громади до якісної освіти 

незалежно від місця проживання необхідно затвердити комплексну Програму 

розвитку освітньої галузі  Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік.  

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма спрямована на розв’язання проблемних питань, що існують у 

освітній галузі Пирятинської територіальної громади:  

рівень освітніх послуг, зміст, форми і методи організації освітнього 

процесу не відповідають актуальним вимогам у сучасному світі;  

потребує підвищення фаховий рівень педагогічних працівників; 

залишається проблемним питання створення сучасної матеріально-

технічної та навчально-методичної бази для функціонування і розвитку 

закладів освіти, умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в 

т.ч. з інвалідністю; 

наявна потреба у шкільних автобусах з урахуванням зносу наявного 

автопарку; 

створення сприятливих умов та реалізація права дитини на якісне 

оздоровлення і відпочинок; 

потреба у підвищенні якості харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти, покращення роботи мережі їдалень шляхом безумовного 

виконання нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація 

матеріально-технічної бази опорних закладів; 

необхідність забезпечити підвезенням учнів та педагогічних працівників 

до місць навчання/роботи та у зворотньому напрямку.  

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на рівні 

Пирятинської ТГ дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

Розділ 2. Визначення мети Програми 

Метою програми є:  

забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття 

якісної освіти; 

підвищення фахової компетентності педагогів закладів освіти з 

урахуванням вимог Концепції Нової української школи;  

створення у закладах освіти міської ради умов, які відповідають сучасним 

вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього 



процесу, у т.ч. для інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в 

освітній простір; 

організація безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення усіх 

учнів та педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної 

доступності, до закладів освіти. 

 створення сприятливих умов для реалізації права кожної дитини на 

якісне оздоровлення і відпочинок, зміцнення здоров’я дитячого населення 

Пирятинської міської територіальної громади шляхом удосконалення системи 

оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо 

доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг. 

 виконання вимог законодавства щодо забезпечення на території 

Пирятинської міської територіальної громади регулярного безоплатного 

підвезення до місця роботи і у зворотньому напрямку педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти; 

 підвищення якості харчування учнів закладів загальної середньої освіти, 

покращення роботи мережі їдалень шляхом безумовного виконання 

нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація матеріально-

технічної бази опорних закладів; 

раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти з інших населених пунктів; 

підняття престижності педагогічної діяльності на території Пирятинської 

міської територіальної громади; 

забезпечити рівний доступ дівчат і хлопців громади до якісної освіти 

незалежно від місця проживання. 

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання 

державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням 

переходу закладів освіти до оновленого змісту шкільної освіти, забезпечити у 

закладах якісний супровід освітнього процесу відповідно до вимог сучасного 

розвитку освіти й науки; запровадити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір 

та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку; забезпечить 

регулярне безоплатне перевезення педагогічних працівників/учнів до місця 

роботи/навчання і додому. 

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми 

 Основними засобами розв’язання окреслених проблем є: 

 створення сучасного освітнього простору в опорних закладах та їх філіях, 

у т.ч. для інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в освітній простір;  

підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної 

творчості в освіті;  

зміцнення та оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної 

баз, впровадження енергозберігаючих технологій у заклади загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти; 

 потреба у підвищенні якості харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти, покращення роботи мережі їдалень шляхом безумовного 



виконання нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація 

матеріально-технічної бази опорних закладів; 

          створення сприятливих умов та реалізація права дитини на якісне 

оздоровлення і відпочинок; 

забезпечення підвезенням учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання/роботи та у зворотньому напрямку. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

бюджету Пирятинської територіальної громади у межах його фінансових 

можливостей, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством 

України.  

Планується залучити кошти на придбання шкільних автобусів, 

відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та 

відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми;  закупівлю путівок для дітей–сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та рідних діти батьків-вихователів або 

прийомних дітей, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу 

або в одній прийомній сім’ї; на харчування дітей в пришкільних закладах 

відпочинку; на забезпечення регулярного безоплатного перевезення 

педагогічних працівників/учнів до місця роботи/навчання і додому. 

Строк реалізації Програми – 2022 рік. 

 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники 

Завдання: 

підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних 

працівників; 

створення сучасного освітнього середовища в освітньому окрузі, опорних  

школах та їх філіях, у тому числі для дітей із особливими освітніми потребами; 

оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх 

сучасними технічними і технологічними засобами відповідно до державних 

стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;  

 підвищення якості харчування учнів закладів загальної середньої освіти, 

покращення роботи мережі їдалень шляхом безумовного виконання 

нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація матеріально-

технічної бази опорних закладів; 

створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття якісної 

повноцінної освіти на рівні державних стандартів, профільного, в т.ч. 

професійного, навчання, для реалізації індивідуальних творчих потреб, 

повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, соціального захисту 

учнів та педагогічних працівників  закладів загальної середньої освіти; 

створення сприятливих умов для реалізації права кожної дитини на якісне 

оздоровлення і відпочинок, зміцнення здоров’я дитячого населення 

Пирятинської міської територіальної громади шляхом удосконалення системи 

оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо 

доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг. 



забезпечення підвезенням учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання/роботи та у зворотньому напрямку. 

У педагогічному процесі Нової української школи буде переважати 

проектна, командна, групова діяльність. Планування і дизайн освітнього 

простору школи будуть спрямовані на розвиток дитини та її мотивування до 

навчання. Відповідно буде урізноманітнено варіанти організації освітнього 

простору. Широко застосовуватимуться мобільні робочі місця, мультимедійні 

засоби, лабораторне обладнання. Освітній простір не обмежуватиметься 

приміщенням школи. Національна електронна платформа забезпечить 

дистанційний доступ учнів до інноваційних навчальних матеріалів, а вчителів – 

до методичних матеріалів та бази знань і найкращих практик. 

Буде продовжений механізм часткового відшкодування частини вартості 

путівки до закладів оздоровлення та відпочинку Полтавської області влітку 

2022 року та закуплені путівки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та  рідні діти батьків-вихователів або прийомних 

дітей, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї; 

забезпечення підвезенням учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання/роботи та у зворотньому напрямку. 

 Результативні показники: 

          забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти; 

поліпшення якості освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного 

розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;  

поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти у закладах 

Пирятинської міської  громади;  

покращення умов для навчання та виховання дітей дошкільного та 

шкільного віку; 

підвищення якості харчування учнів закладів загальної середньої освіти, 

покращення роботи мережі їдалень шляхом безумовного виконання 

нормативних вимог з їх облаштування та утримання, модернізація матеріально-

технічної бази опорних закладів; 

зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти, придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для навчальних 

кабінетів, шкільних автобусів. 

підвищення якості оздоровлення і відпочинку, зміцнення здоров’я 

дитячого населення Пирятинської міської територіальної громади шляхом 

удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення 

державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових 

послуг; 

покращення умов підвезення учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання/роботи та у зворотньому напрямку. 

 

 



Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавцем заходів даної Програми є відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Коваленко Т.В.) та 

постійну комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є: 

звітність відділу освіти, молоді та спорту міської ради та закладів 

загальної середньої освіти про виконання Програми; 

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми. 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту міської ради                                                Людмила ЗІБНІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  
 

П А С П О Р Т 

Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 04.01.2022 

№ 01 

3.  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради  

4.  Співрозробник програми Заклади позашкільної та загальної середньої 

освіти 

5.  Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, заклади освіти 

6.  Учасники Програми  

7.  Термін реалізації Програми 2022 рік  

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Пирятинської міської територіальної 

громади 

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, 

у тому числі: (тис.грн.) 

8 121,157 

9.1. коштів бюджету міської ТГ (тис.грн) 4 011,348 

9.2 Коштів інших джерел (тис.грн.) 4 109,809 

 

 

 

 

Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення  
Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

  
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2022 рік   

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 

8 121,157   8 121,157 

Бюджет міської 

територіальної громади 

4 011,348   4 011,348 

обласний бюджет  4 109,809   4 109,809 

кошти не бюджетних джерел     

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
Напрями діяльності та заходи  

Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн, у 

тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

РОЗДІЛ 1. Розвиток освіти Пирятинської міської територіальної громади 

1. Підвищення 

якості 

освіти 

Проведення 

навчання  для 

педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої 

освіти щодо 

впровадження засад 

Нової української 

школи (придбання 

канцтоварів –  

7 тис.грн, навчання 

–143,0 тис.грн) 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

150,0 Підвищення рівня 

компетентності 75-

ти педагогічних 

працівників 

закладів освіти, 

поліпшення якості 

освіти, створення 

механізмів її 

стійкого 

інноваційного 

розвитку 

 Всього:     150,0  

РОЗДІЛ 2. Покращення умов у закладах освіти з метою якісної організації харчування 

1. Підвищення 

якості 

організації 

харчування 

Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

харчоблоків та 

їдалень закладів 

освіти 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

+621,157 

У т.ч. 

кошти 

бюджету 

міської 

ТГ 

+186,348

; 

 

кошти 

обласног

о 

бюджету 

+434,809 

Забезпечить 

підвищення якості 

організації 

харчування 

2. Підвищення 

якості 

питної води 

в закладах 

дошкільної 

та загальної 

середньої 

освіти 

Встановлення 

системи очистки 

питної води в 

закладах дошкільної 

та загальної 

середньої освіти 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

- Забезпечить 

підвищення якості 

питної води в 

закладах 

дошкільної та 

загальної 

середньої освіти 

 Всього:     621,157  

РОЗДІЛ 3. Інклюзивне навчання 

1. Організація 

якісного та 

ефективног

о 

інклюзивно

го навчання 

Створення умов для 

рівного доступу до 

якісної освіти дітей 

з обмеженими 

можливостями 

(створення 

пандусів, 

облаштування 

туалетних кімнат 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

- Створення умов 

для рівного 

доступу до якісної 

освіти дітей з 

обмеженими 

можливостями 

(створення 

пандусів, 

облаштування 



тощо) туалетних кімнат 

тощо) 

2. Забезпече

ння 

функціону

вання 

інклюзивн

о-

ресурсног

о центру  

Забезпечення 

функціонування 

інклюзивно-

ресурсного центру 

для системного 

кваліфікованого 

психолого-

педагогічного та 

методичного 

супроводу 

організації 

навчального 

процесу для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

- Забезпечення 

функціонування 

інклюзивно-

ресурсного центру 

для системного 

кваліфікованого 

психолого-

педагогічного та 

методичного 

супроводу 

організації 

навчального 

процесу для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами 

 Всього:     0,0  

РОЗДІЛ 4. Організація підвезення. Поповнення та оновлення існуючого парку автобусів 

1. Поповнення 

та 

оновлення 

існуючого 

парку 

автобусів в 

установлен

ому 

законодавст

вом 

порядку 

Придбання 3-х 

шкільних автобусів 

 (на умовах 

співфінансування з 

місцевих бюджетів 

не менше 50 %) 

 

Усього – 7350,00 

тис. грн, з них 

кошти ТГ - 3675,00  

тис. грн. 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Департамент 

освіти і науки 

ОДА 

Усього, 

  в т.ч. 

кошти 

бюджету 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

 

кошти 

державного 

(обласного)  

бюджету 

7350,0 

 

 

3675,0 

 

 

 

 

 

3675,0 

Придбання 2-х 

автобусів для 

перевезення учнів 

до місць навчання і 

додому 

 

 Всього:     7350,0  

РОЗДІЛ 5. Заходи з безпеки в закладах освіти Пирятинської міської ради 

 

1. Забезпеченн

я пожежної 

безпеки в 

закладах 

дошкільної 

та загальної 

середньої 

освіти 

Пирятинськ

ої міської 

ради 

Встановлення 

системи пожежної 

сигналізації (типу 1, 

2) оброблення 

засобами 

вогнезахисту 

дерев’яних 

елементів по будівлі 

закладу освіти: 

крокви, лати, 

елементи горищних 

покриттів, 

внутрішні дерев`яні 

сходи та інші 

заходи з пожежної 

безпеки (на умовах 

співфінансування з 

обласним 

бюджетом) 

2022 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади,  

кошти 

обласного 

бюджету 

0,0 Встановлення 

системи пожежної 

сигналізації (типу 1, 

2); оброблення 

засобами 

вогнезахисту 

дерев’яних 

елементів по 

будівлі закладу 

освіти: крокви, 

лати, елементи 

горищних 

покриттів, 

внутрішні дерев`яні 

сходи. Придбання 

вогнегасників та 

протигазів 

 Всього:     0,0  

 Всього по 

Програмі: 

    8 121,157  

 



Додаток 4 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 

Код відомчої класифікації видатків 0611021, 0611142, 3719770, 0613140 

 
Рік Правова підстава Річний обсяг 

фінансування 

Програми 
В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього тис. грн 

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

2022 Рішення тридцять 

дев'ятої сесії 

Пирятинської міської 

ради восьмого скликання 

від 

26 жовтня 2022 року 

 №  

8 121,157 - - - - - - - - 

7
7

1
,1

5
7
 

7
 3

5
0
,0

 

- - 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту міської ради    Людмила ЗІБНІЦЬКА 

 

 
 


