ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання
23 лютого 2022 року

№ 110

Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
територіальної громади за 2021 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 24 грудня 2021 року № 879 „Про затвердження плану роботи
Пирятинської міської ради восьмого скликання на 2022 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, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію управління економіки та агропромислового розвитку
виконкому міської ради про виконання Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади за 2021 рік взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Мельниченка М.В.
та постійні комісії міської ради

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Інформація
про виконання Плану соціально – економічного розвитку Пирятинської міської
територіальної громади за 2021 рік
План
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
територіальної громади на 2021рік (далі – План) розроблений з метою виконання
пріоритетних напрямів, операційних цілей та завдань, визначених Стратегією
розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Проаналізувавши стан виконання заходів, можна стверджувати, що План,
відповідно до наявних фінансових ресурсів та завдяки скоординованій роботі
керівництва міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету,
депутатського корпусу, комунальних служб, підприємців та підприємств усіх
галузей економіки та форм власності, в цілому виконано.
До Плану соціально-економічного розвитку на 2021 рік включено 44
програми. Загальний обсяг, затверджений Програмами, становить 124 515,0 тис.
грн.; обсяг коштів, передбачений в бюджеті Пирятинської міської територіальної
громади на реалізацію заходів програм, – 109 252,2 тис. грн., з них фактично
використано – 95 497,1 тис. грн. або 87,4%. На виконання заходів Програм також
залучено додаткові кошти в сумі 16 740,0 тис. грн. – субвенції з Державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, коштів Фонду розвитку територій області з обласного бюджету.
Реалізовано в повному обсязі 33 програми. Із загальної кількості програм,
які виконані частково, 8 програм мають високий рівень виконання заходів (від
70% і вище), по 3 програмах виконувалися заходи без фінансування.
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Реалізація заходів Плану здійснювалась програмно-цільовим способом,
шляхом виконання „локальних планів дій“ та проєктів грантової підтримки.
Реалізація заходів завжди має на меті досягнення економічного або
соціального ефекту.
У рамках першої стратегічної цілі „Економічний розвиток громади“
продовжена робота щодо створення сприятливого бізнес-середовища, активно
просувались інвестиційні та туристичні можливості громади. Формування
позитивного іміджу громади здійснювалось шляхом забезпечення прозорості в
діяльності міської ради, підтримки галузей культури і спорту, обдарованих дітей.
Завдяки виконанню цих заходів вдалося досягти таких результатів, а саме:
заходами з підтримки спорту охоплено 740 дітей шкільного віку, з них
дівчаток – 243, хлопчиків – 497, що дало можливість популяризувати здоровий
спосіб життя серед молоді, підвищити рівень спортивної майстерності;
у культурно-масових заходах взяло участь – 35,0 тис. осіб, з них жінки-16,9
тис. осіб, чоловіки -14,0 тис. осіб, діти близько 4,0 тис. осіб, всього за Програмою
розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 2021 рік
проведено 86 заходів, за окремими планами закладів культури громади
проведено 4 116 заходів;
надана фінансова підтримка 17 обдарованим дітям, збільшено загальну
кількість стипендіатів та кількість стипендіатів до 7 претендентів у кожній
номінації;
проведено будівництво пам’ятного знаку захисникам територіальної
цілісності України. На реалізацію даного заходу з бюджету громади використано
1 млн 985 тисяч гривень.
Протягом 2021 року під час проведення онлайн–нарад з іноземними
партнерами, святкових заходах, змаганнях використовувався брендбук громади.
Зібрано інвестиційні пропозиції з приєднаних територій. Триває оновлення
Інвестиційного паспорту громади у відповідності до брендбуку.
Протягом всього року фахівцями міської ради спільно з Інститутом
громадянського суспільства (м. Київ) велась підготовка заявки „Розбудова
ланцюжків доданої вартості в молочному та ягідному кластерах Пирятинської
громади шляхом економічної підтримки сільських жителів та молоді і
підвищення екологічної безпеки на місцевому рівні“ для участі в конкурсі ЄС
,,Мери за економічне зростання“. За результатами проходження двох етапів
відбору проєкт отримав перемогу. Сума гранту становить майже мільйон євро.
Загальна вартість 1 млн 160 тис. євро і передбачає співфінансування з бюджету
міської громади та місцевого бізнесу.
З метою досягнення другої цілі – „Створення комфортних умов на
території громади“ покращена матеріально-технічна база комунальних
підприємств, що дало можливість забезпечити надання послуг відповідної
якості, зменшити втрати ресурсів. Проводились ремонти житлового фонду.
Підтримувався процес створення ОСББ – за рік до їх кількості додалося ще 4
ОСББ і на кінець року вже функціонувало 24 ОСББ.
Завершено капітальний ремонт Пирятинського КГЦ. Проєктом виконано
підсилення несучих конструкцій будівлі, утеплення фундаменту, демонтаж

аварійного димоходу та реставрація стелі в глядацькій залі.
У с. Березова Рудка проведено облаштування поліцейської станції Для
проведення ремонтних робіт та придбання меблів у службове приміщення з
бюджету громади виділено 123 тисячі гривень. Крім цього, міська рада передала
автомобіль Рено Дастер для виконання своїх службових обов’язків поліцейським
офіцером.
Проведено поточний ремонт 35 вулиць міста, облаштовано місця для
паркування біля будівлі лікарні, площа асфальтування складає 5 745,0 м.кв.
Облаштовано 9 тротуарів площею 2 427,4,0 м.кв. Загальна вартість робіт по
поточному ремонту склала 4 793 783,1грн.
На початку року у власність Пирятинської міської ради передано
новозбудовані амбулаторії первинної медичної допомоги у селах Березова Рудка
та Велика Круча. Департамент будівництва, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації був
замовником будівництва, який в свою чергу і передав новобудови у комунальну
власність для подальшої реалізації програми підтримки та розвитку первинної
медичної допомоги.
Придбано новий сміттєвоз з заднім завантаженням, автомобіль МАЗ, з
об’ємом бункера 18,5 кубічних метрів на умовах співфінансування бюджету
міської території громади та обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області. Така техніка дозволить
ефективніше організувати подворовий збір твердих побутових відходів від
населення. Крім цього, сміттєвоз обладнаний відвалом, тож використовується
для розчистки снігу в зимовий період.
Вартість сміттєвоза складає 3 мільйона 720 тисяч гривень. Придбаний за
рахунок співфінансування з бюджету міської територіальної громади та
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської
області.
Придбано та встановлено 2 ігрових комплекси з гойдалками та змонтовано
штучне покриття по вул. Полтавська, 5 А.
Облаштовані 2 дитячі майданчики по вул. Європейська, 155 А, в
м.Пирятин та с. Малютинці.
Встановлено мультифункціональний спортивний майданчик по вул.
Європейська, 4А, 4Б.
Завершено будівництво дитячого майданчика (комплекс „Хортиця“, дві
гойдалки, карусель та паркові лавки), основа виконана із гумової плитки,
площею 202 кв.м. на розі вул.Соборна та пл.Героїв Майдану в м.Пирятин.
Встановлено модульну споруду-роздягальню у м. Пирятин, придбано та
встановлено обладнання для скейтбордінгу по вул. Визволення, 2Б в м. Пирятин.
Придбано та змонтовано обладнання для спортивного майданчика по в. Гоголя у
м. Пирятин, с. Вишневе, с. Каплинці.
У напрямі „Створення свідомої та активної громади з високою якістю
життя“ – третьої стратегічної цілі покращена матеріально-технічна база
закладів охорони здоров’я та освіти, створені умови для відпочинку та
оздоровлення дітей. Направлено на оздоровлення 43 (20 хл. 23 дівч.) дитини до

9 закладів оздоровлення та відпочинку області та 39 (26 хл. 13 дівч.) дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, до „Спортивно-оздоровчого
комплексу „Супутник“ м. Горішні Плавні. Проводяться роботи по капітальному
ремонту педіатричного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської
міської ради“, придбано медичне обладнання: лапароскопічний хірургічний
комплекс, ендоскопічне медичне обладнання та інше.
У рамках Програми „Опікуємося освітою“ придбано два шкільні автобуси
на умовах співфінансування з місцевого бюджету.
Особлива увага приділена підвищенню рівня діджиталізації та
впровадженню електронних сервісів. Протягом 2021 року перелік послуг
Пирятинського ЦНАПу зросла на 25, і на 01.01.2022 можна отримати 245
адміністративних послуг, із них 52 послуги приймається за принципом
екстериторіальності. Жителям громади надано 445 361 послуга, що на 20 030
більше ніж у аналогічному періоді 2020 року.
У 4 кварталі 2021 року старости розпочали роботу в електронному
документообігу АСКОД, реєстрі територіальної громади ЦНАП- SQS та
програмі „Соціальна громада“.
Заходами соціальної підтримки сімей, дітей та молоді програми охоплено
1627 сімей, дітей та молоді, соціальну допомогу отримали 536 осіб,
відшкодовано перевізникам перевезення 26,3 тис. осіб пільгових категорій,
надано одноразова матеріальна допомога при народженні дитини 141 породілі.
Придбано житло двом лікарям, 6 квартир для надання в тимчасове користування
внутрішньо-переміщеним особам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на
сході України. Проводяться роботи по капітальному ремонту Денного центру
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі Пирятинського центру надання
соціальних послуг Пирятинської міської ради.
Більш детально стан виконання заходів Плану соціально-економічного
розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік наведено в
таблиці, що додається до інформації.
Начальник відділу економіки
управління економіки
виконкому міської ради

Валентина КОМАРЕНКО

Перелік завдань і заходів Плану
Назва завдання

Відповідальний
виконавець

Заходи програми/
проєкту/плану дій

Результати
виконання

Інформація про виконання

Причини
невиконання

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

2)Підготовка земельної
ділянки для створення
індустріального парку

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)
Віділ з питань
земельних та
екологічних
питань (Стадник
Є.В.)

Узагальнення, візуалізація, розміщення на
веб-сайті міської ради, популяризація на
інших електронних ресурсах

Розробка технічної документації
земельної ділянки 25 га з цільовим
призначенням „землі запасу“ на дві
земельні ділянки площами 15 га та 10 га

Виконано

Виконано

Земельну ділянку площею 15 га включено до
переліку
потенційних
місць
розміщення
індустріальних парків в Полтавській області.

-

Проведено поділ комунальної земельної ділянки,
в результаті сформовано ділянку площею 15,0 га
(кадастровий номер 5323810100:00:047:0055)

-

Завдання А.1.2. Створення агрологістичного центру.
3)Формування
інвестиційної
пропозиції

4)Залучення місцевого
бізнесу до участі в
реалізації проекту

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)
Сектор
агропромисловог
о розвитку
(Повшедний
П.В.)

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

Виконано

Проведення нарад, „круглих столів“ з с/г
товаровиробниками

Виконано

Пропозиція розміщена на Інвестиційному порталі
Полтавської області

-

Протягом року проводилися
товаровиробниками.

-

наради із с/г

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

Управління
економіки
виконкому
міської ради
(Солдатова І.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.

Виконано

Проведено:
2 засідання відповідної комісії (постійної комісії
Пирятинської міської ради з питань планування,
фінансів,
бюджету,
соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної
власності);

1 засідання Ради підприємців.
У 2021 році Пирятинською міською радою було
прийнято:
8 рішень про місцеві податки та збори.

відділ із
земельних та
екологічних
питань
виконкому
міської ради
(Стадник Є.М.)

Оперативна ціль А.2 - Створення позитивного іміджу Пирятинської громади.
Завдання А.2.1. Маркетинг території громади.
6)Програма діяльності
Пирятинської міської
ради на 2021 рік

Відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.),
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
управління
комунальною
власністю
виконкому
міської ради
(Кошова Є.О.).

Розробка генеральних планів та планів
зонування сільських населених пунктів
Пирятинської міської громади;
розробка документації із землеустрою
під комунальними закладами та для
проведення інвентаризації земель;
встановлення меж населених пунктів в
яких розроблені Генеральні плани сіл
(с.Олександрівка, с.Верхоярівка,
с.Заріччя, с.Калинів Міст, с.Замостище,
с.Теплівка);
розроблення робочого проєкту
„Будівництво пам’ятного знаку
захисникам територіальної цілісності
України по вул.Соборна в м.Пирятин
Полтавської області“,
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;

Частково
виконано

Проведено інвентаризацію земель по об’єктах
комунальної власності – 81,9 тис. грн.;
встановлено пам’ятний знак захисникам
територіальної цілісності України по
вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області“ –
1 988,6 тис. грн.;
сплачено судовий збір для розгляду справ у судах
-168,9 тис. грн.;
відзначення голів квартальних комітетів до Дня
місцевого самоврядування -25,0 тис. грн.;
сплачено членські та організаційні внески за
участь в асоціаціях – 51,1 тис. грн.;
виготовлено технічну документацію на об’єкти,
що переходять до комунальної власності
територіальної громади міста та інші об’єкти –
21,4 тис. грн.;
обстежено дно акваторії 8 пляжів річки Удай –
9,0 тис. грн.;
виготовлено сувенірну продукцію із символікою
міста Пирятин – 60,0 тис. грн.;
утримано гуртожиток по площі Героїв майдану,
2, – 77,9 тис. грн.;
утримано громадську вбиральню по вул.
Соборна,23А – 10,3 тис. грн.;
послуги автомобіля КрАЗ 65055 по буксируванню
транспорту під час снігових заметів – 15,0 тис.
грн.;
придбано матеріали для поточного ремонту 255,0
тис. грн.;
придбано квадрокоптер – 67,0 тис. грн.;
проведено демонтаж камер спостережень – 14,7
тис. грн.;

Кошти на
розроблення ГП
не було
виділено.
Інжинірингові
послуги
не
надавалися, але
РП розроблено в
рамках
Програми
розвитку
дорожнього руху
та його безпеки
на 2021р.

7)Програма „Стипендії
міської ради
обдарованим дітям
Пирятинської
територіальної громади
у 2021 році“

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

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;
виготовлення сувенірної продукції із
символікою міста Пирятин;
утримання гуртожитку по площі Героїв
майдану, 2;
утримання громадської вбиральні по вул.
Соборна,23А;
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
витрати, рівня та тиску рідин і газів) та
монтаж обладнання;
послуги автомобіля КрАЗ 65055 по
буксируванню транспорту під час
снігових заметів;
придбання конструкційних та інших
матеріалів (лінолеум 3,5м, лінолеум 2,5
м, з’єднувальна планка, клей, плита
ОSB,світильники світодіодні, плита
потолочна (підвісна стеля „Амстронг“) та
інші матеріали для проведення поточного
ремонту).
Присудження стипендій учням 5-11
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

придбано лазерний дальномір – 3,0 тис. грн.

Виконано

Виконано частково. Протягом січня – травня 2021
року 11 учнів (9 дівч. та 2 хл.) отримували
стипендію. З вересня по грудень місяць 17 учнів
(12 дівч. та 5 хл.) отримували стипендії
З 2021 року збільшено загальну кількість
стипендіатів та кількість стипендіатів до 7
претендентів у кожній номінації.

звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

8)Просування бренду
громади

Сектор
залучення
інвестицій
управління
економіки
(Крагель Є.М.)
Загальний відділ
та
інформаційного
забезпечення
(Нестерець Т.Д.)
Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

„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
неринковому середовищах актуальної
інформації про об'єкт та предмет
брендингу;
підвищення впізнаваності території
громади за допомогою брендбуку в
мережі Інтернет;
використання логотипу у просторі міста,
під час ділового спілкування;
формування ідентичності мешканців із
Пирятинською МТГ.

Виконано

Протягом 2021 року брендбук громади
використовувався під час проведення онлайн –
нарад з іноземними партнерами, святкових
заходах, змаганнях та ін.

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

10)Промоція місцевих
товаровиробників

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

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

Виконано
частково.

Зібрано інвестиційні пропозиції з приєднаних
територій. Триває оновлення Інвестиційного
паспорту громади у відповідності до брендбуку.

Оновлення Каталогу місцевих
товаровиробників

Виконано
частково.

Проводиться робота з підприємствами щодо
включення інформації про них в оновлений
каталог.

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

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
виконкому
міської ради
(Валоваженко
С.О.)

Поновлення інформації на
„Пирятинщина туристична“

сторінці

Розроблено 3 нові туристичні маршрути,
інформацію про них розміщено на сторінці
„Пирятинщина туристична“ на сайті Пирятинської
громади.

Оперативна ціль А3 - Розвиток збалансованого підприємництва.
Завдання А.3.1. Створення системи навчання підприємців МТГ.
12)Підвищення
конкурентоспроможнос
ті підприємців на
ринку праці

Пирятинська
районна філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості
(Бухта І.А.)

Проведення тренінгів з питань
підготовки резюме та співбесіди з
роботодавцями;
семінари про генерацію бізнес-ідей, у
сфері законодавства про працю.

Виконано

Протягом 2021 року проведено 34 тренінги з
техніки пошуку роботи (цикл тренінгів), в яких
взяло участь 392 особи.
У 7 інформаційних
семінарах „Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій
бізнес“, учасниками була 81 особа. Проведено 15
інформаційних семінарів „Ризики нелегальної
трудової міграції“ за участі 176 осіб.
Фахівцями служби зайнятості протягом 2021 року
здійснено відвідування 163 ПОУ з метою
консультування щодо впровадження певних норм
законодавства про працю і зайнятість населення.
Проведено 2 круглі столи для 15 роботодавців та 5
міні-ярмарок вакансій.

-

-

Не виділялися
кошти на
проведення
анкетування
незалежними
експертами

Завдання А.3.2. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади.
13)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

Не виконано

Завдання А.3.3. Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.
14)Забезпечення
інформаційної
підтримки

Сектор
агропромисловог
о
розвитку

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

Виконано

Опубліковано 8 матеріалів в газеті ,,Пирятинські
вісті“ та на офіційному сайті громади по
інформуванню
щодо
програм
підтримки
сільського господарства.

сільськогосподарських
товаровиробників

Проведено 2 семінари обласної дорадчої служби
щодо підтримки галузей сільськогосподарського
виробництва та сільської місцевості та створення
сільськогосподарських кооперативів

(Повшедний
П.В.)

Оперативна ціль А.4 - Розвиток туристичного бізнесу в МТГ.
Завдання А.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах МТГ.
15)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 об'єктів;
забезпечення попиту рекреантів на
загальнооздоровчий, культурнопізнавальний відпочинок, туризм,
любительське та спортивне рибальство,
відповідно до режиму території Парку
тощо.

Виконано

Популяризовано екологічні стежки та туристичні
маршрути НПП „Пирятинський“ на сторінці
„Пирятинщина туристична“ та серед туристів, що
відвідують громаду.

Завдання А.4.2. Відновлення об’єктів культурної спадщини на території МТГ.
16)Програма розвитку
культури, туризму та
збереження культурної
спадщини на 2021 рік

Управління
культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

Виготовлення облікової документації на
обʼєкти, які не мають охоронного
статусу;
виготовлення поліграфічної продукції
про обʼєкти культурної спадщини;
виготовлення меморіальних дощок та
арт-обʼєктів видатним землякам.

Виконано

Виготовлено 6 пакетів облікової документації на
обʼєкти культурної спадщини, які не мають
охоронного статусу; інформаційні буклети та
листівки із основними об’єктами показу
Пирятинського краєзнавчого музею, каталог
експонатів Пирятинського краєзнавчого музею;
меморіальну дошку „Новий собор“ (буде
встановлено
по
завершенню
ремонту
Пирятинського КГЦ).

Виконано

Відбувся „круглий стіл“ з представниками
громад, ГО „Агенція розвитку Пирятинщини“,
департаменту АПР Полтавської ОДА, де
розглядалася можливість для створення МТБ
осередків туризму.
3 інформаційні таблички для туристів
встановлено в с.Березова Рудка, 4 стенди з
картосхемами виготовлено (будуть встановлені
навесні)

Завдання А.4.3. Розвиток багатоаспектного туризму в селах МТГ.
17)Аналіз можливих
напрямів розвитку
туризму в селах
громади
18)Програма розвитку
культури, туризму та
збереження культурної
спадщини на 2021 рік

Управління
економіки та
АПР виконкому
міської ради
(Солдатова І.В.)
Управління
культури,
туризму та
охорони

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.);
виготовленні інформаційних табличок у
с.Березова Рудка;

Виконано

культурної
спадщини
(Валоваженко
С.О.)

виготовлення поліграфічної продукції.

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.
19)Активізація
розʼяснювальної
роботи з громадським
сектором щодо участі у
програмах збору та
вивезенню сміття

КП „Каштан“,
старости сіл,
сектор
інвестиційної
діяльності
управління
економіки
(Крагель Є.М.)

20)Запровадити
систему роздільного
збирання сміття

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

Укладення договорів на вивезення сміття
зі споживачами, забезпечення своєчасної
сплати за послуги;
пошук конкурсів, грантів, для залучення
додаткових коштів; підготовка та
розповсюдження розʼяснень, брошур,
відеороликів з тематики збільшення
кількості громадян, що уклали договір на
вивезення сміття;
посилення розʼяснювальної роботи в
селах щодо сплати за вивезення сміття,
зокрема, розповсюджувати брошури,
плакати на дану тематику.
Сприяти залученню СГД для організації
місць роздільного збору сміття, його
вивезення та переробки.

Виконано

Виконано

У рамках Глобального Проєкту „Підтримка
ініціативи з експорту технологій захисту довкілля“
проводились
інформаційні кампанії серед
населення громади щодо укладання договорів на
вивіз ТПВ.
КП „Каштан“ заключено у старостинських
округах 2985 договорів.
Підготовлено 67 інформаційних повідомлень
населення через засоби масової інформації щодо
благоустрою території

Відбулися зустрічі щодо розробки місцевих планів
управління відходами на території Пирятинської,
Гребінківської, Чорнухинської, Новооржицької,
Оржицької, Лубенської та Хорольської громад за
участю представників муніципалітетів і експертів
німецького
товариства
міжнародного
співробітництва
GIZ.
Експерти
проєкту
презентували Регіональний план управління
відходами Полтавської області до 2030 року та
етапи розробки місцевих планів.
Під час презентації Регіонального плану
Полтавської
області
продемонстровано
Лубенсько-Пирятинський кластер та оціночну
вартість запланованих об’єктів інфраструктури.
Експерт проєкту Максим Барінов презентував
етапи
розробки
місцевих
планів,
яких
передбачається два: складання планів та підтримка
міжмуніципального співробітництва.
Керівник проєкту GIZ “Підтримка ініціативи з
експорту технологій захисту довкілля” Тарас

-

21)Розробка
нормативного
документа щодо
посилення
відповідальності
громадян за несплату
комунальних послуг

КП „Каштан”
(Бровар Г.Д.)
юридичний
відділ (Соловйов
Р.Ю.)

Доповнити заходи: вивчити досвід інших
органів місцевого самоврядування,
вивчити нормативну базу, провести
консультації з громадськістю

Частково
виконано

Журавель зауважив, що вже визначено переможця
конкурсу проєкту, який буде займатися
написанням місцевих планів поводження з
відходами. Цю роботу планується провести до
квітня цього року, тож представникам громад
потрібно якнайшвидше подати всю необхідну
інформацію.
Проводилася роз’яснювальна робота серед
населення щодо погашення заборгованості за
комунальні послуги, розіслано інформаційні листи
та досудові вимоги. Заключено 10 договорів по
реструктуризації заборгованості на надані
послуги.

Завдання В.1.2. Забезпечення ефективної роботи полігону для утилізації відходів.
22)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.

Виконано

Співпраця
з
Німецьким
товариством
міжнародного співробітництва (GIZ)
по написанню та розробці місцевого плану
управління відходами.

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

Пирятинські
госпрозрахунков
і 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 громади
(2510,0 тис. грн.).

Не виконано

Проєктнокошторисна
документація не
виготовлялася у
зв'язку з тим, що
територія
Пирятинських
госпрозрахунков
их очисних
споруд не
занесена в
Генеральний
план міста

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

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

Розроблення Схеми санітарного
очищення території Пирятинської міської
громади

Не виконано

Фінансування не
виділялося

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства МТГ.
25)Програма
покращення МТБ КП
„Каштан“ та організації
рятування людей на
водних обʼєктах влітку
на 2021 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

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

Виконано

Придбано мотоблок, косарки та снігорозкидач до
мотоблоку, кущоріз "Штіль" HS – 82, бензопили,
бочка для поливу зелених насаджень, шини до
транспортних засобів (18 шт.), радіатор (1шт.),
акумулятори (3шт.) для транспортних засобів ,
проведено організацію рятування людей на
водних об’єктах влітку 2021 року.

26)Програма
утримання
обʼєктів
комунальної власності
Пирятинської МТГ на
2021 рік

КП
„Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Придбання будівельних матеріалів;
Проведення поточних ремонтів обʼєктів
комунальної власності;
Приведення комунального житла до
встановлених санітарних та технічних
умов;
Відшкодування
боргів
попередніх
власників житла за комунальні послуги в
разі прийняття спадщини від умерлої.

Виконано

Заступник
міського голови
Котенко О.А.,
юридичний
відділ (Соловйов
Р.Ю.)

Вивчити нормативну базу щодо умов
експлуатації газових мереж

Виконано

Відшкодувано послуги
з теплопостачання
попереднього власника квартири № 7 по
вул.Полтавська, 2, м.Пирятин.
Здійснено технічний нагляд за реконструкцією
технічного поверху житлового будинку по вул.
Європейська, 155А в м.Пирятин.
Відкориговано
та
проведено
комплексну
експертизу проєктно-кошторисної документації
по об’єкту „Реконструкція технічного поверху
житлового
будинку
(ліквідація
наслідків
надзвичайної ситуації) по вул. Європейська, 155А
в м. Пирятин.
Проведено реконструкцію технічного поверху
житлового
будинку
(ліквідація
наслідків
надзвичайної ситуації) по вул. Європейська, 155 А
в м.Пирятин.
Здійснено ремонт покрівлі жит. буд. за адресою:
вул. Архітектора Хітріна, 54 в м. Пирятин (змінено
пошкоджений шифер, встановлено коньки
Вивчено нормативну базу щодо умов експлуатації
газових мереж .

27)У разі створення
Лубенською міською
раду КП „З
обслуговування
газових мереж”
включення до їх зони
обслуговування

Облаштування
теплиці
не
виконано
у
зв'язку
з
недоцільністю.
Для організації
рятування людей
на
водних
обʼєктах влітку
на
2021
рік
затверджена
окрема програма.

території Пирятинської
громади
28)Реконструкція
мережі водопроводу в
с.Нові Мартиновичі
Лубенського району
Полтавської області

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

Відбір підрядника, укладання угоди,
виконання ремонтно-будівельних робіт.

Виконано

Замінено 1426 погонних метрів азбестоцементної
труби на сучасну поліетиленову. Загальна вартість
робіт – 710 тисяч гривень

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

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

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

Частково
виконано

Проведено роботи з державної експертизи
матеріалів повторної геолого-економічної оцінки
запасів питних підземних вод для цілодобового
забезпечення населення міста (15,2 тис.чол.)
послугами водопостачання та подальшого
отримання спецдозволу на користування надрами.

30)Покращити якісні
характеристик питної
води

КП
„Пирятинський
міський

Посилити контроль за якісними
характеристиками питної води, довести

Частково
виконано

Постійно проводяться відбори проб питної води на
бактеріологічні та хімічні аналізи Лубенським

Проводиться
закупівля робіт
через
систему
PROZORRO,
роботи
по
виготовленню
проєктнокошторисної
документації
об’єкта
„Будівництво
водозабірного
вузла та ділянки
водопровідної
мережі
для
поліпшення
господарськопитного
водопостачання
населення
м.Пирятин,
вул.Урожайна
Полтавської
області“, роботи
будуть виконані
у 2022 році.
На інші заходи
фінансування не
виділялося
Не виконано в
частині
доведення

водоканал
(Курочка О.С.)

характеристики питної води до рівня
стандартів споживання

МВПЛД ДУ „Полтавський ОЛЦ МОЗ України“,
Пирятинською МРДЛ “Держпродспоживслужби“

характеристик
питної води до
рівня стандартів
споживання
в
зв’язку
з
відсутністю
бюджетних
коштів в сумі
14 000,0
тис.
грн..

Частково
виконано

На цей час діюча мережа громадського транспорту
обслуговує громаду відповідно до укладених
договорів

Не
виконано

-

Оголошення та
проведення
конкурсів
на
визначення
перевізників за
міськими
та
приміськими
маршрутами
планується
у
2022 році
Питання
вивчається,
планується
реалізуватися у
2022 році

Виконано
частково

Виготовлено робочі проекти „Будівництво
напірного колектора в м. Пирятин Полтавської
області“, реконструкція мережі водовідведення в
м.Пирятин Полтавської області.
Придбано сміттєвоз із заднім завантаженням
(бункер 18,5 м3) з додатковим обладнанням:
відвал новий, в стандартному заводському
виконанні виготов. 2020 року
(на шасі виг. 2018-2020 року) на суму 3720 тис.грн.
Проводилася
розчистка
та
поліпшення
екологічного стану ділянки р.Удай; відновлення
водності річки Удай у с.Дейманівка. Проведено
моніторинг якості води та ґрунту під час

Завдання В.2.3. Розвиток мережі громадського транспорту
31)Забезпечення
безперебійної роботи
діючої мережі
громадського
транспорту

Заступник
міського голови
у справах
виконкому
(Котенко О.А.)

Оголошення та проведення конкурсів на
визначення перевізників за міськими та
приміськими маршрутами

32)Розширення мережі
громадського
транспорту

Заступник
міського голови
у справах
виконкому
(Котенко О.А.)

Вивчити нормативну базу з питання
створення КП з організації автобусних
перевезень жителів громади, або
створення відповідного підрозділу на базі
КП „Каштан”

-

Завдання В.2.4. Дбайливе використання та збереження екоресурсів.
33)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

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

Не виконано:
1.Виготовлення
робочого
проєкту
та
проведення робіт
по реконструкції
очисних споруд
типу „Джерело“
Д 50 м.куб/добу в
с.Грабарівка
Лубенського
району
Полтавської

34)Розчищення
та
відновлення водності
річки Удай в районі
о.Масальський

виконкому
міської ради
(Стадник Є.В.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.)

МАЗ або його аналогів та 10
євроконтейнерів об’ємом 1.1 м.куб.
(Грабарівський будинок-інтернат),
виготовлення робочого проєкту та
проведення робіт по реконструкції
очисних споруд типу „Джерело“ Д 50
м.куб/добу в с.Грабарівка;
придбання сміттєвоза із заднім
завантаженням (бункер 18,5 м3 ) з
додатковим обладнанням: відвал новий.

Відділ
із
земельних
та
екологічних
питань (Стадник
Є.В.)

Виготовити
проектно-кошторисну
документацію
на
розчищення
і
відновлення водності річки Удай в районі
о.Масальський, експертиза, оцінка впливу
на довкілля

області (відсутнє
фінансування)
2. Придбання
мулососного
автомобіля з
поворотним
відвалом на базі
автомобіля МАЗ
або його
аналогів та 10
євроконтейнерів
об᾽ємом 1.1 м.
куб. (відсутнє
фінансування)
Виготовлено проектно-кошторисну документацію У 2022 році буде
на розчищення і відновлення водності річки Удай в проводитися
районі о.Масальський на суму 325 тис.грн.
оцінка впливу на
довкілля
у
зв’язку
з
черговістю робіт

виконання робіт по реалізації проєкту „Розчистка
та поліпшення екологічного стану р.Удай в
адміністративних межах Дейманівської сільської
ради Пирятинського району Полтавської області“
Відбулося поліпшення централізованої мережі
водопостачання (поточний ремонт ділянок
мережі водопостачання в с.Малютинці
Лубенського, ремонт централізованої мережі
водопостачання водогону с.Нові Мартиновичі

Частково
виконано

Оперативна ціль В.3 - Ремонт доріг та благоустрій в МТГ.
Завдання В.3.1. Ремонт (відновлення) доріг та тротуарів.
35)Програма розвитку
дорожнього руху та
його безпеки в
Пирятинській міській
громаді на 2021 рік

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

Організація і забезпечення поліпшення
стану дорожнього покриття вулиць
населених пунктів шляхом проведення їх
капітального та поточного ремонтів,
грейдерування з підсипкою;
облаштування велодоріжок та велосмуг;
Будівництво та ремонт тротуарів:
1. Вул.Європейська (вздовж зш №4,
вздовж буд.№1 по вул.Полтавська)
2. Вул.Полтавська
3. Вул.Січових Стрільців (№№ 42-60).
Будівництво, реконструкція, ремонт і
утримання доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених
пунктах, а саме на експлуатаційне
утримання доріг, а саме експлуатаційне
утримання доріг (шляхом передачі іншої
субвенції з бюджету Пирятинської

Виконано

Капремонт тротуару по вул.Соборна 586,0кв.м
К.р. тротуару на розі вул.Соборна та Визволення
1272,0кв.м.
З метою організації дорожнього руху на
перехресті вулиць Цибаня-Визволення-Ярмаркова
збудовано світлофорний об’єкт, який включає в
себе 8 транспортних та 6 пішохідних світлофорів,
54 дорожніх знаків, нанесено 670м дорожньої
розмітки на суму 729 620,77 грн,
На перехресті вулиць Європейська-СоборнаВизволення проведено заміну старих світлофорів
на нові, з них 8 транспортних та 8 пішохідних,
встановлено 31 дорожній знак, нанесено 897м
дорожньої розмітки загальною вартістю 751
426,49 грн.
Облаштоване нове покриття тротуарів (заміна
асфальтобетону тротуарною плиткою):
на розі вулиць Визволення - Соборна, площею
1272,0 кв.м, із облаштуванням автостоянки на 16

міської територіальної громади до
обласного бюджету):
1. Пирятин-Високе-Каплинці (О1718259);
2. М-03-Березова Рудка-Мартиновичі
(О1718261);
3. Р-60-Дейманівка (О1718266);
4. Пирятин-Замостище (С171802); 5. Р60-Білоцерківці-Вишневе-Богдани
(С171814
Вдосконалення організації дорожнього
руху (додатково вивчити питання
організації кругового руху);
Обʼєкти:
Будівництво світлофорного об’єкта на
перехресті вулиць Визволення-ЦибаняЯрмаркова-Аврущенка в м.Пирятин
Полтавської області (1000,0 тис.грн);
Реконструкція світлофорного об’єкта на
перехресті вулиць Соборна-ЄвропейськаВизволення в м.Пирятин Полтавської
області –(1000,0 тис.грн);
Розроблення РП по об’єкту „Капітальний
ремонт. Організації дорожнього руху по
вул.Європейська в м.Пирятин
Полтавської області“ ( 80,0 тис.грн);
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Соборна (від вул.Зоряна
до буд. №33 по вул.Соборна) в
м.Пирятин Полтавської області;
Будівництво тротуару по
вул.Європейська, 4А, 4Б в м.Пирятин,
Полтавської області;
Капітальний ремонт тротуару по
вул.Соборна (вздовж Меморіального
комплексу) в м.Пирятин Полтавської
області; Капітальний ремонт тротуару на
розі вулиць Соборна та Визволення (від
вул.Соборна, 40 до вул.Визволення, 2а) в
м.Пирятин Полтавської області;
Поточні ремонти:

авто. Загальна вартість реалізації проєкту склала
2 062 304,5 грн.,
на розі вул.Соборна та пл.Героїв Майдану– 586,0
кв.м, вартістю 478 256,74 грн.
Виготовлено робочий проєкт на будівництво
тротуару в сквері „Берізки“ в районі
вул.Полтавська.
Проведено поточний ремонт 35 вулиць міста,
5745,0кв.м :
Вул. Абаканська
Вул. Аврущенка
Вул. Гагаріна
Вул. Січових Стрільців
Вул. Соборна
Майдан Незалежності
Вул. Успенська
Вул. Зоряна
Вул. Ярмаркова
Вул. Цибаня
Вул. Європейська
Вул. Київська
Вул. Замок
Вул. Гоголя
Вул.Кулініча
вул.Кошового О.
пров.Бурячний
пл.Героїв Майдану
вул.Гребінківська
вул.Сікорського
вул.Пушкіна
вул.Мікромістечко
с.Крячківка вул.Шевченка
вул.Фабрична
вул.Ранкова
вул.Полтавська
заїзд Перемоги
вул.Єлени
вул.Визволення
заїзд Зоряна Автостоянка вул.Аврущенка
вул.Урожайна
вул.Архітектора Хітріна
Поточний ремонт тротуарів -2427,4кв.м
(9

Вул. Абаканська, Вул. Аврущенка, Пл.
Героїв Майдану, Вул. Визволення, Вул.
Гоголя, Вул. Гагаріна, Вул.
Гребінківська, Вул. Єлени, Вул. Січових
Стрільців, Вул. Завокзальна, Вул. Замок,
Вул. Ранкова, Вул. Сікорського Ігоря,
.Вул. Соборна, .Майдан Незалежності,
вул. Мікромістечко, Вул. Успенська, Вул.
Полтавська, Вул. Зоряна, Вул. Пушкіна,
.Пров. Бурячний, .Вул. Ярмаркова, Вул.
Київська, Вул. Фабрична, Вул. Цибаня,
Вул. Європейська, вул. Урожайна, Вул.
Кошового О., Вул. Кулініча, Вул. Острів,
Автостоянка по вул.Аврущенка,
м.Пирятин.
Пішохідні переходи по вул.Соборна,
Європейська, м.Пирятин
Дороги в селах: с.Березова Рудка,
с.Білоцерківці,. с.Велика Круча,
с.Повстин,. с.Вікторія, с.Грабарівка,
с.Давидівка, с.Гурбинці, с.Нові
Мартиновичі,с.Кроти,. с.Дейманівка,
с.Прихідьки, с.Каплинці, с.Усівка,
с.Курінька, с.Малютинці,
с.Олександрівка,. с.Калинів Міст,
с.Сасинівка,. с.Кейбалівка, с.Леляки,
с.Смотрики, с.Теплівка, с.Харківці,.
с.Вишневе.
Тротуари: 1. Вул.Європейська 2.
Вул.Полтавська.

вулиць) :
вул.Соборна
вул.Січових Стрільців
вул.Ярмаркова
вул.Успенська
вул.Європейська
вул.Замок
вул.Єлени
вул.Цибаня
вул.Перемоги
вул.Завокзальна
Облаштовано місця для паркування біля будівлі
лікарні, площа асфальтування складає 5745,0
м.кв. Облаштовано 9 тротуарів площею 2427,4,0
м.кв. Загальна вартість робіт по поточному
ремонту склала 4 793 783,1грн
За рахунок співфінансування із обласним
бюджетом, в якому частка нашої громади склала
7 млн.грн, відремонтовано дороги:
М-03-Березова Рудка-Мартиновичі, ПирятинВисоке-Харківці-Каплинці,
Р-60-Вишневе,
Р-60-Дейманівка.
Завдяки аграріям та місцевим підприємцям
проведено ремонтні роботи дорожнього покриття
в селах та між населеними пунктами. Так,
відремонтовано дорогу до с.Повстин (ТОВ
„Альянс-Агро“ та ТОВ „Агрофірма Вернигора“
250 тис.грн), до с.Сасинівка (ТОВ „ПКЗ-Агро“
1350 кв.м., 585 тис.грн), до с.Дейманівка (ТОВ
„Дейманівський Дар“ 200 тис.грн), до села та у с.
Гурбинцях (ФОП Максим А.І., ТОВ „ПСП-Буд“,
ТОВ „Альянс-Агро“, ФГ „Берегове“, ТОВ
„Новодавидіське“), дорога в с.Березова Рудка та
с.Вікторія (ПП “Крячківка-Агро-Плюс” 1100
кв.м., 550 тис.грн та 450 кв.м., 250 тис.грн), в
с.Кейбалівка та с.Леляки (ТОВ „Леляківське“ 200
тис.грн), в с.Малютинці (ТОВ „МалютинціАгро“).
Облаштовано асфальтовані під’їзди до
амбулаторій в Березовій Рудці та Великій Кручі
загальною площею 545 кв.м. Роботи проведено

завдяки партнерству з місцевими підприємствами
ТОВ „Руда“, ТОВ „ШБ „Альтком“.
Будівництво світлофору (Визволення-ЦибаняЯрмаркова-Аврущенка)
Реконструкція світлофору (СоборнаЄвропейська-Визволення)
Проєкти:
Організації дорожнього руху по вул.Європейська

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

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,
стерилізація та вакцинація тварин, що
належить жителям Пирятинської міської
територіальної громади та безпритульних
тварин

Виконано

Залучено до благоустрою 36 чол. (26 чоловіків та
10 жінок), виплачено з. п. – 3 783 164,14 грн.;
загальновиробничого,
адміністративного
персоналу, персоналу по збуту – 13 чол.(5 чол.,8
жін.), виплачено з. п. -2 471 784,15 грн.;
виконано послуги з утилізації та поводження зі
сміттям (збирання та перевезення ТПВ-10548,35
куб.м., збирання та перевезення відходів: (гілля,
змішане з сміттям, листям)-1283,20 куб.м.,
очищення урн від твердих побутових відходів27770,40 шт., збирання випадкового сміття при
середній засміченості-5368790 кв.м.); озеленення
територій та утримання зелених насаджень:
(несення самосійних дерев (порослі) на
кладовищі-37870кв.м., збирання гілок після
звалювання дерев листяних порід-370 куб.м.,
очищення газонів і квітників від опалого листя,
гілля-78400 кв.м., прополювання бур'янів на
клумбах при забур'яненості слабкій-4566,65 кв.м.,
поливання вручну зелених насаджень-386 шт.,
викошування трави-394367 кв.м., прибирання з
газонів трави скошеної-76500 кв.м.); прибирання
та підмітання вулиць: (підмітання вулиць з
покриттям 1кл. -214600 кв.м., підмітання вулиць з
покрит. 2кл.- 658270 кв.м.; здійснено фарбування
лавок, зупинок, флагштоків по місту, очищено
доріг від снігу-4220 м.
Придбано матеріали для благоустрою:
на озеленення (туї, ялівці, однорічні квіти та інші
рослини), на вуличне освітлення (світодіодні
лампи-1395 шт., таймери-40 шт. світильники20шт.), фарбу для старостинських округів (590,3

кг), колеса на контейнера (50шт.), дорожні знаки,
комплекти спецодягу (53 шт),залізобетонні лотки
(200 шт.)
Оплачено послуги по стерилізації - 62 собак, 70
кішок та проведено вакцинацію - 102 тварин.
Придбано баки для сміття пластикові на 120 л (470
шт.) для проведення подворового вивезення
сміття. Придбано контейнери для ТПВ – 12 шт.,
дизельне паливо – 1420 л. для автотранспорту
Придбано лежачі гумові поліцейські - 59 шт.
37)Програма зайнятості
населення на 2021 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Організація тимчасових робочих місць
для забезпечення послуг з екологічного
захисту навколишнього природнього
середовища населених пунктів (158 осіб,
зарплата та ЄСВ)

38)Навести чистоту в
громадських місцях
приватної власності,
зокрема,
Пирятинському ринку

Заступник
міського голови
(Котенко О.А.)

Активізувати роботу адміністративної
комісії при виконкомі міської ради

39)Забезпечити
належний стан та
експлуатацію об’єктів,
призначених для
поховання, утримання і
збереження місць
поховання

Відділ
архітектури,
містобудування
та ЖКГ (Зергані
М.І.), КП
„Каштан”
(Бровар Г.Д.)

Прискорити виготовлення проектнокошторисної документації на
облаштування нового цвинтаря; посилити
безпеку перебування та належний стан
благоустрою старого цвинтаря

Не виконано

Частково
виконано

Проведено 18 рейдів, складено 25 протоколів про
адмінпорушення, загальний обсяг штрафів 8,7
тис.грн

Не виконано

Програма не
затверджувалася.
Заходи
перенесені до
Програми
покращення
благоустрою
Пирятинської
міської
територіальної
громади на 2021
рік
Продовжується
робота
адміністративної
комісії
при
виконкомі
міської ради
Кошти не
виділялися

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.
40)Програма
„Енергоефективність та
енергозбереження на

Відділ
управління
комунальною

Збір інформації щодо технічних
характеристик будівель та даних по
використанню енергоресурсів за

Виконано

Проводився збір інформації щодо технічних
характеристик будівель та даних по використанню
енергоресурсів за попередні 3 роки із подальшим

об’єктах комунальної
власності Пирятинської
міської територіальної
громади на 2021 рік“

власністю
(Кошова Є.О.)

попередні 3 роки із подальшим
внесенням їх в єдину систему
енергомоніторингу АІС „Енергосервіс:
облік, контроль, економія“

внесенням їх в єдину систему енергомоніторингу
АІС „Енергосервіс: облік, контроль, економія“ .
Захід без фінансування.

Завдання В.4.2. Впровадження заходів із енергозбереження в будівлях та спорудах комунальної власності Пирятинської міської
територіальної громади.
41)Реконструкція з
впровадженням заходів
по енергозбереженню в
ДНЗ „Берізка“
(м.Пирятин
Полтавської області)
42)Реконструкція та
впровадження
енергозберігаючих та
енергоефективних
технологій в
Пирятинському ліцеї,
що знаходиться за
адресою:
вул. Визволення, 2а в
м.Пирятин Полтавської
області
43)Капітальний ремонт
та впровадження
енергоефективних
технологій в будівлі
Центру дитячої та
юнацької творчості за
адресою:
вул. Пушкіна, 33
м.Пирятин,
Полтавської обл.
44)Капітальний ремонт
адмінбудинку за
адресою вул. Соборна,
42 в м.Пирятин
Лубенського району
Полтавської обл.
(заміна вікон та дверей
на енергозберігаючі)

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Зовнішнє утеплення несучих конструкцій
будівлі, відкосів, цоколю та фундаменту,
підсилення зовнішніх конструкцій
будівлі шляхом стягування, відновлення
відмостки.

Виконано

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

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

Не виконано

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Утеплення фасаду будівлі

Виконано

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі

Не виконано

Проведено утеплення фундаменту, цоколю та
зовнішніх
несучих
конструкцій
будівлі,
підсилення зовнішніх стін, замінено зовнішні
дверні блоки та облаштовано відмостку навколо
будівлі.
Не виконано в
зв’язку з
відсутністю
фінансування

Проведено утеплення фундаменту, цоколю та
зовнішніх
несучих
конструкцій
будівлі,
облаштовано відмостку навколо будівлі.

Не виконано в
зв’язку з
відсутністю
фінансування

45)Капітальний ремонт
районного будинку
культури за адресою
вул.Соборна, 59 в
м.Пирятин
Полтавськоїобласті
46)Розробка РП
„Реконструкція
(впровадження
енергоефективних
заходів) в будівлі
Районного будинку
культури по вул.
Соборна, 59 в
м.Пирятин Полтавської
області“
47)Програма
„Енергоефективність та
енергозбереження на
об’єктах комунальної
власності Пирятинської
міської територіальної
громади на 2021 рік“
48)Програма
„Енергоефективність та
енергозбереження на
об’єктах комунальної
власності Пирятинської
міської територіальної
громади на 2021 рік“

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)
Відділ
містобудування,
архітектури та
житловокомуналь
(Зергані М.І.)

Зовнішнє утеплення несучих конструкцій
будівлі, відкосів, цоколю та фундаменту,
підсилення зовнішніх конструкцій
будівлі шляхом стягування, відновлення
відмостки.

Виконано

Утеплено фундамент, підсилено зовнішні
конструкції будівлі шляхом стягування,
відновлення відмостки.

Розробка РП на зовнішнє утеплення
несучих конструкцій будівлі

Не виконано

Задля уникнення
коригування РП ,
його
розроблення
перенесено на
2022р.

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Заміна на електричних плитах конфорок
на енергоефективні в закладах
дошкільної освіти

Не виконано

-

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

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

Виконано

У 2021 році в Пирятині відбувся збір небезпечних
шкідливих відходів (батарейок, ртутних ламп,
термометрів)
спеціалізованим
пересувним
приймальним пунктом. Всі мешканці громади, хто
мав використані батарейки, ртутовмісні лампи,
термометри, мали можливість принести ці
небезпечні відходи до Екобуса та безкоштовно
здати їх для подальшої утилізації.
Зібрано:
Ламп – 734 шт.,
Батарейок – 238 кг.,
Термометрів – 15 шт.

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

Відділ
управління
комунальною
власністю

Прийняття участі в інших конкурсних
відборах направлених на розроблення
Муніципального енергетичного плану;
пошук грантів із зазначеної тематики.

Виконано
частково

Розпочато роботу з оновлення Плану дій сталого
енергетичного розвитку та клімату Пирятинської
міської територіальної громади до 2030 року

Заходи
проведені у
попередніх
роках

(Кошова Є.О.,
Троян Н.М.)
Сектор
інвестиційної
діяльності
управління
економіки та
АПР (Крагель
Є.М.)

Завдання В.4.4. Реконструкція і модернізація вуличного освітлення громади.
50)Програма
„Енергоефективність та
енергозбереження на
об’єктах комунальної
власності Пирятинської
міської територіальної
громади на 2021 рік“
51)З метою створення
належних умов
пересування громадян
покращити освітлення
тротуарів

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Продовження підключення
трансформаторних підстанцій до системи
диспетчеризації вуличного освітлення
громади

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

Вивчити питання можливості розміщення
ліхтарів, направлених на освітлення
тротуарів, на опорах електропередач

Виконано

Частково
виконано

Заходи проведені в попередньому році.

Спеціалістами виконкому міської ради дане
питання вивчалося разом з працівниками КП
„Каштан“

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

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

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

Виконано
частково

Завдання В.4.6. Популяризація енергоефективності та енергозбереження.

Проводився моніторинг конкурсних проєктів, на
державному рівні співфінансування на заходи з на
розвитку відновлювальних джерел енергії не
виділялось

На опори
електропередач,
які знаходяться
на балансі ПАТ
„Полтаваобленер
го“, потрібно
розробити
технічні умови
та проектнокошторисну
документацію.
У 2021 році на
даний захід
фінансування не
передбачалося

53)Програма
„Енергоефективність та
енергозбереження на
об’єктах комунальної
власності Пирятинської
міської територіальної
громади на 2021 рік“
54)Програма підтримки
енергомодернізації
ОСББ „Пирятинської
МТГ на 2020-2021 роки

Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Проведення Днів сталої енергії в рамках
ініціативи „Угода мерів“, популяризація
енергоефективності серед мешканців
громади

Не виконано

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

Розроблення та впровадження
оптимальних заходів термомодернізації
житлових будинків

Не виконано

У
зв’язку
з
карантинними
обмеженнями
конкурс до днів
сталої енергії не
проводився
-

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.
55)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

Виконано

Станом на 01.01.2022 через ЦНАП можна
отримати 245 адміністративних послуг, із них 52
послуги
приймається
за
принципом
екстериторіальності.
Протягом 2021 року перелік послуг ЦНАП
збільшився на 25 послуг.
Станом на 31.12.2021 через ЦНАП всього надано
445361 послуг, що на 20030 більше ніж у
аналогічному періоді 2020 року.
Найбільш запитувані - це муніципальні послуги
(видача довідок про зареєстрованих осіб, відповідь
на запити, консультації, видача документів тощо)
– 234180 (15346); реєстрація нерухомого майна –
2758 (1122); реєстрація/зняття з реєстрації місця
проживання, зміна назви вулиці, вклейка фото –
4151 (3426); соціальні послуги (в тому числі
соціального
характеру)
–
5076
(1494);
виготовлення біометричних документів – 1500
(1176), реєстрація підприємницької діяльності –
854 (134); послуги з питань архітектури та
містобудування – 706 (406); земельні та екологічні
– 3790 (1445); послуги держгеокадастру – 1953
(376); послуги, що стосуються сім’ї та дітей – 455
(283); житлово-комунальні – 60 (23);

Фінансування не
передбачалося

У 4 кварталі 2021 року старости розпочали роботу
в електронному документообігу АСКОД, реєстрі
територіальної громади ЦНАП- SQS та програмі
„Соціальна громада“.

Завдання С.1.2. Залучення мешканців населених пунктів МТГ до обговорення та визначення цілей розвитку.
56)Програма сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в
Пирятинській міській
територіальній громаді
на 2021 -2025 роки

Загальний відділ
та інформаційної
діяльності
виконкому
міської ради
(Нестерець Т.Д.)
Відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.)
Управління
економіки та
агропромисловог
о розвитку
виконкому
міської ради
(Солдатова І.В.)
Відділ
інформаційних
технологій та
захисту
інформації
виконкому
міської ради
(Божко А.М.),
молодь,
підприємці,
жіночий рух

Забезпечення ефективних механізмів
участі інститутів громадянського
суспільства у формуванні та реалізації
місцевої політики, вирішенні актуальних
питань територіальної громади,
створення сприятливих умов для
формування та інституційного розвитку
організацій (інститутів) громадянського
суспільства.

Виконано

Відбулося онлайн засідання представників
робочих груп щодо розробки проєкту Програми.
Голова Спілки „Громадські ініціативи України“
Юрій Степанець презентував
можливості
співпраці влади та громадських організацій на
місцевому рівні. Пирятинською міською радою ця
Програма прийнята одна із перших в Україні. 29
червня поточного року відбувся підсумковий захід
щодо спільної реалізації проєкту ,,Впровадження
нових форм співпраці влади та громадськості“ між
Пирятинською міською територіальною громадою
та Спілкою ,,Громадські ініціативи України“.
У заході взяв участь Павло Пущенко –
координатор
проєкту Спілки
„Громадські
ініціативи України“.
23-24 липня 2021 року у м.Вінниця відбувся форум
„Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють
життя українських громад“. Учасники Форуму з
різних міст України, а також з Польщі і Молдови,
дискутували на тему співпраці органів місцевого
самоврядування із громадськими організаціями,
обмінювалися досвідом у цій сфері. Основні
питання, які порушували спікери, були: традиції,
виклики та інновації партиципації, ідеї та рішення
для успішних громад, що громадські організації та
муніципалітети можуть робити спільно, як
розбудовувати партнерство між інститутом
громадянського суспільства та місцевою владою,
якими є пріоритети програм підтримки
громадянського суспільства, як визначаються і
який вплив на це мають українські громадські
організації та інші. Представники Пирятинської
міської територіальної громади також поділилися
своїм баченням, знаннями та досвідом, зокрема,
щодо співпраці з громадськими організаціями та
розвитку громадянського суспільства. Здобуті

знання та навички фахівці муніципалітету будуть
використовувати у своїй роботі.
Виконавчий
комітет
постійно
залучає
представників ІГС до роботи в дорадчих органах
міської ради (Рада підприємців, Молодіжна рада)
Здійснюються онлайн трансляції засідань місцевої
ради, постійно оприлюднюються протоколи
пленарних засідань сесій ради та засідань
виконавчого комітету.

Завдання С.1.3. Підтримка системи навчання та перенавчання дорослих.
57)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 брошур та
методичних матеріалів з правової
тематики, виготовлення та розміщення
зовнішньої реклами.

Виконано

Розміщено матеріали правового характеру на сітілайті за адресою: м. Пирятин, вул.Соборна,42,
покращилась
поінформованість
мешканців
громади про способи захисту своїх прав та
інтересів.
Виготовлено та розповсюджено серед жителів
Пирятинської громади: буклети правового
характеру -500 екз; надано правову допомогу в
2021році: 807 жінкам та 721 чоловікові. Загалом
1528 осіб.

Завдання С.1.4. Формування системи самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем
58)Програма
соціальної підтримки
сімей,
дітей та молоді на 2021
рік

Пирятинський
міський центр
соціальних
служб
(Кабушка Ю.В.),
відділ
бухгалтерського
обліку та
звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

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, 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.

Виконано

Станом на 31.12.2021 на обліку відділення
соціального
супроводу
осіб/сімей,
які
перебувають у СЖО перебувають 73 сімʼї/особи (у
них 148 дітей), які опинилися у складних життєвих
обставинах, що проживають на території
Пирятинської міської ТГ. За місцем проживання
здійснено початкові оцінки потреб 165 сімей.
Забезпечується
соціальне
супроводження
прийомних сімей (3) та дитячих будинків
сімейного типу (6), у яких виховуються 45 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Спільно з Пирятинським районним
сектором філії Державної установи „Центр
пробації“ в Полтавській області проводиться
соціальна робота з 31 особою молодіжного віку,
засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі.
У 2021 році працівниками відділення відвідано за
місцем проживання – 75 сімей з дітьми, які
отримують державну соціальну допомогу при

народженні дитини (50) та багатодітних родин
(25).
Станом на 21.12.2021 соціальними послугами
Пирятинського ЦНСП скористалися 3268 жителів,
з них на платній основі 28 громадян. У закладі
діють 5 відділень. Відділенням денного
перебування охоплено 1480 осіб. У відділенні
стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання перебуває 20 громадян,
усього з початку року послугу „догляд
стаціонарний“ отримали 26 осіб. Відділенням
організації надання натуральної допомоги
скористалось – 942 особи, надано 4250 послуг.
У відділенні соціальної допомоги вдома надано
послуги 643 громадянам, з них на платній основі
28 особам. Надано 135108 послуг. Усі соціальні
робітники відділення соціальної допомоги вдома
забезпечені
велосипедами,
спецодягом
та
сумками. За 2021 рік з бюджету Пирятинської
міської територіальної громади на утримання
центру використано 13123400 грн.
Полтавським обласним благодійним фондом
,,Громадське здоров’я“ за підтримки міської ради
реалізується
пілотний
проєкт
,,Соціальна
лабораторія“, яка з квітня 2021 року надає послуги
в усіх 17-ти старостинських округах. Особливістю
діяльності даної моделі профілактики поширення
ВІЛ є надання доступу населенню до
безкоштовного,
конфіденційного,
швидкого
тестування. Швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію
протестувалось 364 людини, безкоштовно
розповсюджено 250 оральних тестів на ВІЛ в сейфбоксах для самостійного тестування. Виявлено 4
ВІЛ-позитивних випадки – пацієнти своєчасно
поставлені на диспансерний облік і вже отримують
АРТ (антиретровірусну терапію) в кабінеті
,,Довіра“ Пирятинської міської лікарні.
Забезпечується виконання плану дій щодо
просування гендерної рівності у Пирятинській
громаді на 2020-2021 роки. На виконання Плану на
сайті громади було створено розділ ,,Рівні
можливості”, розроблений Гендерний паспорт,

реалізовуються заходи з протидії домашньому
насильству та торгівлі людьми.

Завдання С.1.5. Підвищення рівня згуртованості мешканців МТГ.
59)Програма
„Всебічний захист
соціально-економічних
прав ветеранів війни,
праці, військової
служби, пенсіонерів,
осіб з інвалідністю на
2021 рік“

Відокремлений
підрозділ
Організації
ветеранів
України у
Пирятинській
міській
територіальній
громаді
(Дубецький
Б.В.).

60)Вдосконалення
процедури проведення
конкурсу проектних
пропозицій
громадського бюджету
(бюджету участі)

Заступник
міського голови
у справах
виконкому
(Коваленко Т.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 Збройних Сил
України;
вітання заслужених ветеранів-ювілярів;
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.
Внести зміни до Положення про
проведення конкурсу з визначення
переможців проєктних пропозицій
громадського бюджету (бюджету участі)
Пирятинської МТГ;
оголошення та проведення конкурсу.

Виконано

Під час проведення святкових заходів
та
відзначення державних свят, було відзначено та
нагороджено - 184
чол., (у т.ч.-96 ветеранам
війни) квітами та подарунками.
На ритуальні послуги та поховання (9 фізичних
осіб) використано 3000 грн.
Витрати на ЗМІ склали - 1000 грн.
183000 грн. (на утримання 2-х одиниць штатної
чисельності).
- 3019 грн. (господарчі витрати).
-17281 грн.(комунальні послуги)

Виконано

Прийнято рішення сімнадцятої сесії восьмого
скликання від 27 жовтня 2021 № 762 „Про
затвердження
Положення
про
Шкільний
громадський бюджет Пирятинської міської
територіальної громади“.
Виданий наказ відділу освіти, молоді та спорту
Пирятинської міської ради від 03.11.2021 № 118
„Про впровадження в закладах освіти конкурсу з

61)Розширити перелік
інструментів участі
громадян під час
прийняття важливих
для громади рішень

Юридичний відділ Розробити положення про громадські
(Соловйов Р.Ю.) консультації

Виконано

62)Програми
висвітлення
діяльності
Пирятинської міської
ради
в засобах масової
інформації на 2021 рік

Секретар міської
ради Пазюк С.Г.,
керуючий справами
виконавчого
комітету міської
ради Козін І.І.,
загальний відділ,
персоналу та
інформаційного
забезпечення
виконкому міської
ради (Нестерець
Т.Д.)

Виконано

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

Шкільного громадського бюджету“, відповідно до
якого затверджені Параметри впровадження ШГБ
в закладах освіти.
Відбулося засідання Конкурсної комісії відділу
освіти, молоді та спорту, на якому розглянули 16
проєктів від авторів-учнів закладів освіти громади.
Голосування за проєкти відбудеться з 14.02.2022
по 21.02.2022 рік.
У рамках реалізації проєкту польсько-української
співпраці ПАУСІ „Без мешканців не вдасться“
розроблено Положення про консультації з
громадськістю на території Пирятинської міської
об’єднаної
територіальної
громади.
В
консультаціях можуть брати участь усі мешканці
громади.
Налагоджено ефективну систему інформування
про роботу міської ради, депутатів міської ради.
Про діяльність депутатів сплачено 33 публікації у
газетах.
Про діяльність муніципалітету та її виконавчих
органів сплачено 249 публікацій у газеті.

Завдання С.1.6 Розвиток локальної ідентичності мешканців громади через збереження та поширення культурних цінностей
63)Програма розвитку
культури, туризму та
збереження культурної
спадщини на 2021 рік

Управління
Заходи до календарних свят, знаменних
культури, туризму подій, спрямовані на підвищення
та охорони
згуртованості
культурної
спадщини
(Валоваженко С.О.)

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.
Завдання С.2.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг.

Виконано

З метою удосконалення системи комунікації в
громаді та підвищення рівня взаємної довіри в
громаді проведено заходів:
- 86 за Програмою розвитку культури, туризму та
охорони культурної спадщини Пирятинської
міської територіальної громади на 2021 рік;
- 4116 за окремими планами закладів культури
громади

64)Програма
інформатизації
Пирятинської міської
об’єднаної
територіальної громади
на 2020-2022 роки

Відділ
інформаційних
технологій та
захисту
інформації
виконкому
міської ради
(Божко А.М.)

64.1) Програма
підтримки Лубенської
районної ради на 2021
рік за 2021

Лубенська
районна рада

Автоматизація бухгалтерського та
фінансового обліку;
своєчасне та якісне подання податкової
звітності;
надання сучасних та якісних освітніх
послуг;
своєчасне забезпечення випускників
атестатами;
заходи щодо виконання законодавства
про авторські права;
виконання повноважень, забезпечення
безперервної роботи комп’ютерної
техніки;
розвиток та популяризація культури ОТГ;
антивірусний захист;
обслуговування камер
відеоспостереження,
придбання комп'ютерної техніки та
багатофункціональних лазерних
пристроїв.
Забезпечення діяльності та виконання
наданих законодавством повноважень,
здійснення поточних витрат на
виконання повноважень районної ради

Виконано

Забезпечено виконання запланованих заходів та
робіт:
-супровід програмного забезпечення
для
бухгалтерського та податкового обліку;
- безперервна робота комп’ютерної техніки;
- обслуговування камер відеоспостереження;
встановлено
антивірусний
захист
на
комп’ютерну техніку ;
- надано сучасні та якісні освітні послуги.
Підключено до швидкісного інтернету 21 заклад в
6 сільських населених пунктах громади.
Придбано комп'ютерну техніку для закладів
культури, освіти та КП „Пирятинська лікарня
Пирятинської міської ради“ в кількості 150 шт.

Виконано

Забезпечено діяльність та виконання наданих
законодавством
повноважень,
здійснення
поточних витрат на виконання повноважень
районної ради, а саме: оплата праці, нарахування,
оплата послуг (крім комунальних), оплата
комунальних послуг та енергоносіїв, предмети,
матеріали, обладнання та інвентар.

Виконано

Придбано
засоби
захисту,
медикаменти,
дезінфікуючі засоби та інші вироби медичного
призначення.
Оплачено транспортні послуги по підвезенню
кисню, проведено підключення 80 точок подачі
кисню в відділеннях лікарні на загальну суму
1892,4 тис.грн

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг.
65)Програми щодо
запобігання поширення
пандемії вірусних
інфекцій на території
Пирятинської міської
об’єднаної
територіальної громади
комунальним
підприємством
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ на 2020-2021
роки

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

1.Придбання засобів захисту (маска
медична, респіратор, рукавички з
довгими манжетами нетальковані
нітрилові, костюми захисту, комбінезон
ламінований з проклеєними швами,
захисні халати, бахіли високі, захисний
щиток, окуляри), придбання
медикаментів (фізрозчин, рінгера-лактат,
левофлоксацин, анальгін, димедрол,
кетаміна гідро хлорид, фентаніл,
тіопентал натрію, сибазон та інші
лікарські засоби, системи, кисень

-

66)Програма підтримки
та розвитку сільської
медицини
Пирятинської МТГ в
2021 році
67)Програма щодо
запобігання
поширенню пандемії
вірусних інфекцій на
території громади КП
„Пирятинський центр
ПМСД Пирятинської
міської ради“ на 2021
рік

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

медичний), дезінфікуючих засобів та
інших виробів медичного призначення
3. Оплата транспортних послуг по
підвезенню кисню
Виплата заробітної плати працівникам
АЗПСМ та ФАПів у сільській місцевості

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

68)Програма розвитку
та підтримки КП
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ у 2021 році

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

Придбання
медичного
обладнання
(лапороскопічна стійка);
проведення капітального ремонту
педіатричного відділення

69)Програми
співфінансування
оплати медичних
послуг жителям
Пирятинської міської

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

Покриття вартості спожитих комунальних
послуг та енергоносіїв

Виконано

Виплачено заробітну плату 37 працівникам
АЗПСМ та ФАПів у сільській місцевості в сумі
4179,4 тис. грн.

Виконано

Придбано ПММ в кількості 1710 л для 283 виїздів
мобільних бригад, 600 шт. - пробірок вакуумних
для забору крові, 600 шт. - шпателів
отопариногологічних, 3 шт. - пульсометрів, 200
шапочок-беретів, 1000 шт. – масок медичних, 1000
шт. – рукавичок, 6 шт. – тонометрів, ширму для
кабінета, термометри для 6 лікарів та 44 медсестер
структурних підрозділах КП „Пирятинський
ЦПМСД“, для ефективного функціонування
пункту забору біологічного матеріалу для
проведення лабораторних досліджень.
Придбано засоби індивідуального захисту,
дезінфікуючі засоби, ємкості для знезараження
багаторазових костюмів – на 29,5 тис. грн.;
відшкодувано вартість відбору проб біологічного
матеріалу на ПЛР дослідження на 17,6 тис. грн.
Придбано медичне обладнання (лапороскопічна
стійка, ендоскоп, дриль медична, пожежні рукави
та 6 медичних нош)- 4 210,7 тис. грн.; проведено
капітальний ремонт рентгенівського комплексу –
40,6 тис. грн. та інше.
Проведено коригування робочого проекту,
капітальний ремонт системи водопостачання,
водовідведення, системи опалення, облаштовано
перестінки, проведено частковий ремонт системи
киснепостачання.
Відшкодовано вартість спожитих комунальних
послуг та енергоносіїв – 877,9 тис.грн.

Виконано
частково

Виконано

Продовжується
робота
по
виконанню
капітального
ремонту
педіатричного
відділення

територіальної громади
в частині первинної
медико-санітарної
допомоги для покриття
вартості комунальних
послуг та енергоносіїв
Комунального
підприємства
„Пирятинський Центр
первинної медикосанітарної допомоги“
Пирятинської районної
ради у 2021 році
70)Програми
співфінансування
оплати медичних
послуг, що надаються
жителям Пирятинської
міської територіальної
громади Комунальним
підприємством
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ у 2021 році
71)Програми
організації харчування
хворих стаціонарних
відділень
Комунального
підприємства
„Пирятинська лікарня
Пирятинської міської
ради“ у 2021 році
71.1) Програма
розвитку та підтримки
Комунального
підприємства
„Пирятинський центр
первинної медикосанітарної допомоги
Пирятинської міської
ради“ на 2021 рік

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

Покриття вартості спожитих комунальних
послуг та енергоносіїв

Виконано

Відшкодовано вартість спожитих комунальних
послуг та енергоносіїв – 3452,5 тис.грн.

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

Організація харчування в стаціонарних
відділеннях КП „Пирятинська лікарня
Пирятинської міської ради“ - видатків, що
не забезпечені видатками за договорами з
НСЗУ

Виконано

Проліковано
та
забезпечено
триразовим
харчуванням 3135 хворих, проведено нарахування
з/плати 8 працівникам харчоблоку – 1263,4 тис.
грн.

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

Оплата послуг з поточного ремонту
внутрішніх електромереж;
Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання та інвентарю;
Проведення поточного ремонту покрівлі;
Оплата послуг з облаштування системи
пожежної сигналізації;
Оброблення дерев’яних конструкцій
дахового приміщення;

Виконано

Проведено оплату послуг за поточний ремонт
внутрішніх електромереж – 150,3 тис. грн.;
Придбано предмети, матеріали, обладнання та
інвентар - 173,6 тис. грн.;
Проведено
поточний
ремонт
покрівлі
Пирятинської АЗПСМ – 49,8 тис. грн.;
Оплачено послуги з облаштування системи
пожежної сигналізації – 26,5 тис. грн.;

Оплата послуг з технічного огляду та
випробувань електричних мереж та
електроустановок;
Придбання предметів, матеріалів для
поточного ремонту пандуса, його ремонт;
Компенсація витрат за оренду житла
лікарів ЗПСЛ;
Коригування
робочого
проекту
„Капітальний
ремонт
Пирятинської
амбулаторії загальної практики сімейної
медицини КП „Пирятинський ЦПМСД“;
Оплата послуги по встановленню вузла
комерційного обліку теплової енергії в
Теплівському ФАПі та його встановлення.
72)Розробити систему
контролю за повнотою
і якістю надання
медичних послуг
закладами первинної і
вторинної допомоги

Відділ
соціального
захисту та
охорони
здоров”я
(Яременко О.О.)
, КНП у сфері
охорони здоровʼя

Поліпшити інформування громадян щодо
переліку обсягів безкоштовних та платних
медичних послуг, забезпечити оперативне
реагування на звернення громадян щодо
неналежної якості надання медичних
послуг

Виконано

Оброблено дерев’яні конструкції дахового
приміщення – 4,0 тис. грн.;
Оплачено послуги з технічного огляду та
випробувань
електричних
мереж
та
електроустановок- 5,2 тис. грн.;
Придбано предмети, матеріали для поточного
ремонту пандуса – 36,1 тис. грн.;
Здійснено компенсацію витрат за оренду житла
лікарів ЗПСЛ – 39,0 тис. грн.;
Проведено оплату за коригування робочого
проєкту„Капітальний
ремонт
Пирятинської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
КП „Пирятинський ЦПМСД“- 85,2 тис. грн.;
Проведено оплату послуги по встановленню вузла
комерційного обліку теплової енергії в
Теплівському ФАПі - 21,4 тис. грн. .
Протягом року було надано роз’яснення щодо
переліку безкоштовних платних послуг закладами
охорони здоров’я відповідно до підписаних
договорів з НСЗУ. У комунальних закладах
охорони здоров’я розміщена інформація щодо
медичних послуг. Систематично оприлюднюється
інформація директорами на сторінках в соц.
мережі. Відділом соціального захисту та охорони
здоров’я виконкому розглянуто 8 звернень, які
надійшли на адресу міської ради щодо вирішення
питань охорони здоров’я. Всі заявники отримали
роз’яснення та вирішення даних питань,
повторних звернень не надходило.

Завдання С.2.3. Створення нової системи доступної освіти в МТГ.
73)Програма
,,Опікуємося освітою“
на 2021 рік

Відділ освіти,
молоді та спорту
міської ради
(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 2 шкільних автобусів (на
умовах співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 50 %) – 3700,0 тис.
грн.;

Виконано

Проведено навчання для педагогічних
працівників закладів загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти щодо
впровадження засад Нової української школи65,0 тис. грн., придбано 2 шкільні автобуси (на
умовах співфінансування з місцевих бюджетів не
менше 50 %) – 1840,25 тис. грн.;
Придбано обладнання для покращення
матеріально-технічного стану та придбаний
SMART- телевізор для Пирятинського ліцею –
95,7 тис. грн.;

керівники шкіл

74)Програма розвитку
пріоритетних
видів
спорту на 2021 рік

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

75)Програма
оздоровлення
та
відпочинку дітей у 2021
році

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

76)
Реконструкція
(впровадження
енергозберігаючих
заходів)
нежитлової
будівлі
дитячої
консультації
та
стоматології
по
вул.Соборна,
29
в

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

придбання обладнання для покращення
матеріально-технічного стану
харчоблоків (система очищення води, та
інше обладнання) Пирятинської зош І-ІІІ
ст. № 4 (на умовах співфінансування з
місцевих бюджетів не менше 50 %) 197,6
тис. грн.;
Оформлення шкільного кабінету
географії в Пирятинській ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 4 – 99,95 тис. грн; „ZIK“ –
зона інформації та комунікацій для
учнівського самоврядування – 99,5 тис
.грн.
Організація проведення змагань з
баскетболу, футболу, л/атлетики, сумо,
дзюдо, шахах та участь в заходах за
межами громади;
Організація молодіжного простору в
Пирятинському КГЦ

Відшкодування частини вартості путівки
дитячим закладам оздоровлення та
відпочинку за 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 путівок до закладів
оздоровлення дітям, які потребують
особливої уваги і підтримки.
Розробка робочого проекту та
проведення робіт по облаштуванню
внутрішнього оздоблення другого
поверху приміщення нежитлової будівлі
дитячої консультації та стоматології по
вул.Соборна, 29 в м.Пирятин

Оформлено шкільний кабінет географії в
Пирятинському ліцеї № 4 – 95,85 тис. грн.;
Створено „Еко-клас на шкільному подвір’ї в
Пирятинському ліцеї № 4 – 99,4 тис .грн.;
Придбано комплект матеріалів та інвентарю для
облаштування на подвір’ї ліцею освітнього
простору „Еко-клас“- 80,0 тис. грн.;
Створена „Алея пам'яті „Вічне джерело натхнення
ЛуценкаД.О.“ - 67,7 тис. грн.;
Придбано обладнання для харчоблоків закладів
загальної середньої освіти – 81,8 тис. грн.
Виконано

Виконано

Не виконано

Участь команд у змаганнях:
з легкої атлетики в складі 143 особи;
з футболу в складі 229 особи;
з баскетболу в складі 169 осіб;
з сумо в складі 31 особи;
з дзюдо в складі 7 осіб;
з шахів в складі 265 осіб;
Закуплена „Лазартаг-гра для справжніх патріотів
“ на суму 114,4 тис. грн.
Направлено на оздоровлення 43 дитини до 9
закладів оздоровлення та відпочинку Полтавської
області.
Направлено на оздоровлення 39 дітей до
„Спортивно-оздоровчого комплексу „Супутник“
м. Горішні Плавні.

Будівля передана
в оренду судовій
адміністрації
Змінилися
пріоритетність у
розробленні РП

м.Пирятин Полтавської
області.
77)Розробка робочого
проекту „Реконструкція
ЗДО „Пролісок“ за
адресою: вул.Січових
Стрільців,
77
в
м.Пирятин Полтавської
області.Коригування“

власністю
(Кошова Є.О.)
Відділ
містобудування,
архітектури та
ЖКГ (Зергані
М.І.)

Розробка робочого проекту по
реконструкції приміщення ЗДО шляхом
прибудови (харчоблок та пральня)

Виконано

Розроблено Робочий проект
Реконструкція ЗДО „Пролісок“ за адресою:
вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин
Полтавської області.Коригування“

Завдання С.2.4. Забезпечення безпеки мешканців МТГ та охорони їх законних прав.
78)Програма створення
місцевого резерву для
проведення аварійнорятувальних та інших
невідкладних робіт на
території МТГ на 2021
рік
79)Програма зайнятості
населення на 2021 рік

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

Закупівля ПММ для ліквідації аварійнорятувальних робіт;
Закупівля ковдр, білизни постільної,
подушок, ліжок, столів, медичних
матеріалів, переносної радіостанції

Не виконано

Кошти не
виділялися

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Оплата праці працівників рятувального
поста на о.Масальський у літній період:
начальника та двох матросіврятувальників, включаючи ЄСВ.

Виконано

Залучено на рятувальному посту щодо дій у
випадках надзвичайних ситуацій на водних
об'єктах та безпечних
місць відпочинку за червень- серпень м-ць 3 чол.,
відпр. 1296 л/год
Проведено навчання 3 чоловік за програмою
,,Оволодіння навичками робіт плавцярятувальника“

80)Програма підтримки
Пирятинського
районного
територіального центру
комплектації
та
соціальної підтримки
на 2021 рік

Пирятинський
районний ТЦ
комплектації та
соціальної
підтримки
(Грицун О.В.)

Не
виконано

-

81)Програма
„Територіальна
оборона“ на 2021 рік

Пирятинський
районний ТЦ
комплектації та
соціальної
підтримки
(Грицун О.В.)

Забезпечення заходів, повʼязаних із
виконанням військового 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.

Виконано

Заходом Програми діяльності
Пирятинської
міської ради на 2021 рік профінансовано паливномастильні матеріали для перевезення, доставки
призовників, резервістів, військовозобов’язаних в
сумі 40,0 тис. грн.
Заходом Програми розвитку та підтримки КП
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“

Розроблена
та
затверджена
Програма
організації
рятування людей
на
водних
об’єктах
міста
Пирятин у літній
період 2021 року.
Фінансування
проводиться з
Державного
бюджету

у 2021 році профінансовано медичний огляд
допризовників,
призовників
військовозобов'язаних та резервістів в сумі 83,1
тис.грн.
Передано службовий автомобіль по договору
оренди №512 від 13.07.2021 року для
оперативного реагування на заяви та повідомлення
жителів громади, придбано бензин в кількості 620
л.
Проведено
поточний
ремонт
службового
приміщення на суму 48,9 тис. грн., придбано
металевий пандус на суму 44,2тис. грн
Придбаний комплект, змонтоване обладнання,
запущено 7 тестових камер.
Укладено договір з АТ „Полтаваобленерго“ на
підключення камер до мережі електропостачання

82)Програма „Безпека
Пирятинської МТГ на
2021-2023 роки”

Відділення 3 1
Лубенського
РВП ГУНП в
Полтавській
області

Придбання службового автомобілю та
запасних частин до нього, компʼютерної
та оргтехніки, проведення ремонтних
робіт у приміщеннях поліцейських
станцій

83)Програма „Безпечна
громада“ на 2021 рік

Сектор з питань
цивільного
захисту та
мобілізаційної
роботи
(Педяш Р.О.)
Відділ
інформаційних
технологій та
захисту
інформації
виконкому
міської ради
(Божко А.М.)
19 Державна
пожежнорятувальна
частина 3
Державного
пожежнорятувального
загону ГУ ДСНС
України в
Полтавській
області
(Клименко Ю.В.)
Військова
частина А1499
(Блажко А.)

Придбання та встановлення відеокамер
на територіях населених пунктів МТГ

Виконано

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

Виконано

Придбано запчастини та обладнання
на
спецавтомобілі, аварійно-рятувальне обладнання,
виділені кошти на придбання паливо-мастильних
матеріалів,
придбання
аварійно-рятувальної
техніки та проведений ремонт твердопаливного
котла, загальна сума фінансування 132,0тис. грн.

Придбання будівельних матеріалів,
ремонт гуртожитку, закупка оргтехніки,
канцелярського приладдя та інструментів

Виконано

Придбано: будівельні та господарські матеріали:
шпаклівка,шпалери,клей, фарба для підлоги, для
вікон, світильники внутрішні, замки врізні, брус
100х100, дошка для підлоги(36 мм2,0м3), дошка

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

85)Програма підтримки
військової
частини
ЗСУ, яка розташована
на
території

Пирятинської МТГ, на
2021 рік“

86)Програми
покращення
матеріально-технічного
забезпечення особового
складу
підрозділів
Управління
Служби
безпеки України в
Полтавській області, які
беруть участь в операції
об’єднаних сил на сході
України, на 2021 рік

УСБУ в
Полтавській
області (Борзілов
Є.)

Реалізація поставлених завдань щодо
матеріально-технічного забезпечення
особового складу Управління Служби
безпеки України в Полтавській області,
що беруть участь в операції об’єднаних
сил

Виконано

обрізна стругана (20х150 1,0м3), саморізи по
дереву, цвяхи, провід, автоматичні вимикачі-63А2шт.,25А-18шт., душові кабіни-2 шт., бойлер100л-2 шт., 50л-1 шт.
Проведено практичні заходи з виявлення та
припинення протиправної діяльності груп,
учасники
яких
займаються
ескалацією
громадянського конфлікту в Україні, поширенням
сепаратистських настроїв і тероризму, їх
фінансуванням,
протидії
налагодженню
і
використанню каналів контрабанди, переміщенню
на територію Пирятинської ТГ радикально
налаштованих осіб.

Завдання С.2.5. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців МТГ та поліпшення спортивної інфраструктури МТГ
87)Програма 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 (рад) всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості (1108,9 тис. грн.);
Фінансова підтримка
спортивних споруд, які належать
громадським організаціям фізкультурноспортивної спрямованості (20,0 тис.грн),
Зміцнення та розширення матеріальнотехнічної 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.);

Виконано

Фінансова підтримка на утримання місцевих
осередків
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості (1174,9
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
(20,0тис. грн.).
Проведено відкриту Першість громади з мініфутболу, з волейболу, з футболу (25 команд),
витрати складають 33,8тис. грн.,
Проведено І та ІІ етапи спартакіади 9 команд
громади, взято участь 140 спортсменів з 6- ти видів
спорту, витрати склали 12,8тис. грн.
Зміцнено та розширено матеріально-технічну базу
для занять фізичної культури та спорту (129,8тис.
грн.).
Проведено 8–и денний навчально-тренувальний
збір та 4 ігри по футболу, взято участь 75 чоловік,
витрати складають 334,0 тис. грн. В результаті
команда ФК „Пирятин“ зайняла 2 місце з 8 команд
в Чемпіонаті області по футболу.

Міський шаховий клуб „Дебют“ (36,3
тис. грн.).

88)Програма
придбання обладнання
для облаштування
вуличних спортивних
майданчиків у
Пирятинській МТГ на
2021 рік

КП „Каштан“
(Бровар Г.Д.)

Придбання обладнання та встановлення
вуличних майданчиків(к-т елементів для
двох майданчиків: Європейська а, 4Б),
Саксаганського (25), Європейська (33А,
33Б, 155А) – 390,0 грн,
Придбання синтетичної трави для двох
обраних майданчиків площею 450 куб.м
на суму – 580 тис.грн.

Виконано

Проведені
автотранспортні
послуги
по
перевезенню команди, протяжність маршрутів –
3562 км.
Проведено 3 традиційні турніри з волейболу, в
яких взяло участь 145 чоловік, витрати складають
0,7 тис. грн. та придбано спортивний інвентар для
гри в волейбол на суму 15,0 тис. грн.
Проведено 6 шахових турнірів до визначних дат, в
яких взяло участь 110 чоловік., витрати складають
0,6 тис. грн. та придбано спортивний матеріал для
гри в шахи на суму 8,5 тис. грн.
Придбано та встановлено 2 ігрові комплекси та
гойдалки, змонтовано штучне покриття по вул
Полтавська 5 А.
Придбано:
матеріали
для
облаштування
майданчиків, 3 комплекти дитячого обладнання по
вул. Соборна, 45, Європейська, 155 А в м. Пирятин
та с. Малютинці.
Встановлено модульну споруду-роздягальню у м.
Пирятин, придбано та встановлено обладнання для
скейтбордінгу по вул. Визволення, 2Б в м.
Пирятин. Придбано та змонтовано обладнання для
спортивного майданчика по в. Гоголя у м.
Пирятин, с. Вишневе, с. Каплинці. Встановлено
мультифункціональний спортивний майданчик по
вул. Європейська, 4А, 4Б.
У сквері „Фантазія“ встановлено новий дитячий
майданчик, який складається із комплексів
„Корабель“ та „Джунглі“, двох гойдалок та двох
балансирів, також облаштоване нове синтетичне
покриття. Цей проєкт реалізовано за рахунок
соціального партнерства із ТОВ „СПКЗ“ - 279.5
тис.грн, ТОВ «ПКЗ – АГРО» - 142,9 тис.грн, ТОВ
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» - 250,0 тис.грн
та ТОВ „Данко“ - 259,8 тис.грн. Загальна вартість
якого склала 932,2 тис.грн.
Ще один дитячий майданчик облаштовано у сквері
біля Собора Різдва Богородиці, площа якого
становить 202 кв.м. На майданчику розміщено
комплекс „Хортиця“, дві гойдалки, карусель та
паркові лавки, основа виконана із гумової плитки.
Вартість проєкту становить 1 218 014,0грн.

У сквері „Берізки“, що біля вул.Полтавська,
облаштовано дитячий майданчик площею 256
кв.м. Тут встановлено комплекс „Бастіон“, дві
подвійні гойдалки та покладено гумове покриття.
На його реалізацію витрачено 797 531,0грн
89)Розробка
робочогопроєкту
„Будівництво
спортивного залу в
с.Велика Круча
Лубенського району
Полтавськоїобласті“
90)Будівництво
багатофункціонального
спортивного
майданчику по
вул.Визволення, 2Б в
м.Пирятин Полтавської
області (в т.ч. розробка
РП)

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

Розробка робочого проєкту по
будівництву спортивного залу в с. Велика
Круча

Не виконано

Відсутня
містобудівна та
землевпорядна
документація

Відділ
містобудування,
архітектури та
житловокомуналь
(Зергані М.І.)
Відділ
управління
комунальною
власністю
(Кошова Є.О.)

Будівництво багатофункціонального
спортивного майданчику по
вул.Визволення, 2Б (в т. ч. розробка РП)

Не виконано

Змінилися
пріоритетність у
розробленні РП

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

Управління
соціального
захисту та
охорони здоровʼя
населення
(Яременко О.О.)

Аналіз діючого законодавства та кращих
практик

Виконано

Опрацьовано працівниками відділу та
оприлюднено інформацію Міністерства
соціальної політики України від 23.12.2021 №
21556/0/2-21/56 щодо припинення автоматичного
продовження терміну дії платіжних карток АТ
„Державний ощадний банк України“ щодо
розмірів окремих видів державних допомог у
2022 році, змін при нарахуванні та отриманні
субсидії, постанов Кабінету Міністрів України
щодо деяких питань призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі, про затвердження Порядку призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги, постанови Головно
санітарного державного лікаря щодо карантинних
обмежень. Оприлюднено інформацію в газеті

,,Пирятинські вісті“ від 06.08.2021 №32 „Зміни
умови роботи шкіл під час посилення карантину“,
03.09.2021 №36 „Анонсували введення привілеїв
для вакцинованих від COVID-19 “, 19.11.2021
№47 (11296) стор.7 „Вакцинація в 11 разів
зменшує ризик смертності від "Дельта"-штаму
коронавірусу“, відповідна інформація
публікувалася на офіційну сайті Пирятинської
міської ради та фейсбук сторінці.
Відповідно до змін у законодавстві укладено
угоду з метою вирішення питання забезпечення
виплати мешканцям Пирятинської міської
територіальної громади компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги між
управлінням соціального захисту населення
Лубенської районної державної адміністрації та
виконавчим комітетом Пирятинської міської ради
в 2021 році. Напрацьовано механізм роботи в
2022 році щодо вирішення питання забезпечення
виплати мешканцям Пирятинської міської
територіальної громади компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги.

Завдання С.2.7. Підтримка вразливих верств населення МТГ.
92)Комплексна
програма соціального
захисту та соціального
забезпечення населення
на 2021 рік

Управління
соціального
захисту та
охорони здоров’я
виконкому
міської ради
(Яременко О.О.),
Пирятинський
центр соціальних
служб (Кабушка
Ю.В.), служба у
справах дітей
виконкому
міської ради
(Грицай І.І.),
відділ
бухгалтерського
обліку та

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 (воїнів-інтернаціоналістів);
соціальний захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,

Виконано

Надано грошову допомогу: на лікування 477
заявникам (315 жінки, 162 – чоловіки), на
поховання 39 заявникам (30-жінки, 9-чоловіки);
Надано матеріальну допомогу на відшкодування
наслідків пожежі 10 заявникам.
Відшкодовано компенсацію: за перевезення в
міському автотранспорті 13 343 особам, за
перевезення у залізничному транспорті 13 228
особам, за послуги зв’язку 221 особі. Надано
щомісячну компенсацію 5 особам, пройдено
реабілітацію та забезпечено підвіз 16 дітей з
інвалідністю.
Надано
житло
3
лікарям.
Забезпечено зубопротезування 11 особам, надано
грошову допомогу 5 заявникам. Придбано 6
квартир внутрішньо-переміщеним особам.
Щомісячно надається допомога 1 дитині загиблого
учасника АТО. Щоквартальна допомога 13 сім’ям
по 2 тис. грн. Надано допомогу на поховання

звітності
виконкому
міської ради
(Цюра І.О.).

93)Програма
організації суспільнокорисних робіт для
порушників, на яких
судом накладено
адміністративне
стягнення у вигляді
виконання оплачуваних
суспільно-корисних
робіт у 2021 році

Секретар ради

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

дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.

Оплата заробітної плати та ЄСВ за
виконання суспільно-корисних робіт 6
осіб

Виконано

Сергій ПАЗЮК

учасника АТО, закупівля квітів подарунків
прапорів на могили померлих учасників АТО.
Надано допомогу: 8 учасникам АТО на
стаціонарне
лікування,
9
заявникам
на
зубопротезування, на поліпшення житлових умов
3 заявникам. Оздоровилися 2 атовці в санаторії.
Оплачено послуги Укрпошти за пересилку 66
справ до Центру. Придбано 100 тонерів для
заправки. Проведено заходи, зустрічі.
Забезпечено
продуктовими
наборами
та
подарунками 98 дітей-сиріт, 23 особи отримали
лікарські засоби за пільговими рецептами,
відшкодована вартість 140 виписаних рецептів,
181 особа забезпечена препаратами інсуліну,
забезпечено 4 громадян препаратами хворих на
нецукровий діабет. Здійснено оплату послуг по
проходженню експертизи кошторисної частини
проєктної документації.
Виконували роботи по благоустрою міста за
звітний період – 3 порушники, відпрацьовано 360
годин, нараховано зарплати 15,2 тис. грн. та ЄСВ
3,3 тис. грн.

