ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 118

Про внесення змін до Програми діяльності
Пирятинської міської ради на 2022 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади“, враховуючи службовий лист управління
економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради № 1024/02-35
від 22.02.2022, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми діяльності Пирятинської міської ради на
2022 рік, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 899 (зі змінами), виклавши
Програму у новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо внесення змін до Програми діяльності Пирятинської
міської ради на 2022 рік
Програму діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік затверджено
рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання
від 24 грудня 2021 року № 899 на загальну суму 6 789,3 тис. грн.
Просимо на сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання
затвердити запропоновані нами зміни:
№
п/
п
1.

2.

грн.
Затверджено Проєкт змін Пропонується
по діючій
до
для включення
Програмі
Програми до Програми та
фінансування
Сплата заборгованості по рішенню суду за
0
+54 289,02
49 800,00
Перелік заходів

спожиту активну електричну енергію боржника
Відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської
районної державної адміністрації:
основний борг -53 953,85;
пеня-265,74;
річні проценти 3%-66,43
Оплата транспортних послуг по підвозу
резервістів

Всього по Програмі

0

49700,00

49700,00

6 789 300,00

+103989,02

6 893 289,02

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін складе
6 893 289,02 грн.

Начальник відділу економіки
управління економіки
та агропромислового
розвитку виконкому міської ради

Валентина КОМАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 118

(нова редакція)

м.Пирятин – 2022

1. Вступ
Місцеве самоврядування виступає одним з важливих принципів
організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною
складовою будь-якого демократичного ладу. Державна політика України у
сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних
громад. Кожен мешканець територіальної громади має право на сучасну
медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні
послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. В результаті децентралізації
влади в Україні відбувається передача повноважень та фінансів від державної
влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування, тобто
передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування
значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. Це, в свою чергу,
вимагає від органів місцевого самоврядування застосування у своїй діяльності
нових методів роботи, які повинні будуватися на налагодженні партнерства та
взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями
громади, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів,
експертами, науковцями, членами територіальної громади. Одночасно ставить
органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них
здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що вимагає
зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування,
удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування,
розвитку органів самоорганізації населення. Враховуючи вищенаведене, та з
метою створення належних умов для реалізації органами місцевого
самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами
України виникла потреба в прийнятті Програми діяльності Пирятинської
міської ради на 2022 рік. Програма розроблена відповідно до Конституції
України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про статус
депутатів місцевих рад“.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Реформа місцевого самоврядування в Україні спрямована на створення та
підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності,
надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і
доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних
територіях, узгодження інтересів держави та територіальних громад.
Шлях до сталого та гармонійного розвитку територій – це створення
цифрової картографічної основи для розроблення і впровадження в практичну
діяльність органів місцевого самоврядування комплексного плану просторового
планування розвитку території Пирятинської міської територіальної громади,
яка є інструментом регулювання планування, забудови та іншого використання
територій.

Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма
суб'єктами містобудування, а Стратегія та Програми соціально-економічного
розвитку Полтавщини і Пирятинської міської територіальної громади повинні
узгоджуватись з містобудівною документацією.
Комплексний план просторового розвитку території громади – одночасно
містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою,
що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території,
основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського
обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту
території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища,
формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та
традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність
реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Комплексний план
передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного)
просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і
території за їх межами.
Одним з джерел наповнення місцевого бюджету є надходження плати за
землю. Бюджет, безумовно, має одержувати кошти за використання земель
державної i комунальної власності. Відповідно до норм чинного законодавства
суб’єкти господарювання повинні або викупити ділянку, або укласти договір
оренди на її використання. Однак доволі поширеним в громаді стало таке
явище, як використання ділянок без оформлення правовстановлюючих
документів. Замість договорів оренди суб’єкти послуговуються іншою
документацією – рішеннями місцевих рад про відведення ділянок, технічною
документацією, виготовленою для укладення договору оренди, або відповідно
до тимчасових угод, за якими сплачують до бюджету земельний податок, а не
орендну плату.
Як свідчить практика, розгляд цих проблем затягується на невизначені
терміни. Встановлення меж населених пунктів, в яких розроблені Генеральні
плани є одними із першочергових заходів Програми. Не менш важливим є
проведення інвентаризації земель. Це дасть можливість не тільки мати
об’єктивну інформацію для відділу земельних та екологічних питань
виконкому міської ради та управлінню економіки та агропромислового
розвитку виконкому міської ради, але й фінансового управління міської ради
для наповнення доходної частини бюджету міської територіальної громади.
До складу Пирятинської міської територіальної громади територіально
входять 46 сільських населених пунктів. Загальна площа територіальної
громади-923,3 км2. Загальна чисельність населення громади станом на 1 жовтня
2021 року складає 30 135 мешканці. Кількість рад, що об'єдналися: 16.
Процес відчуження майна базується на наявності згоди міської ради та
наявності правоустановчих документів та технічної документації на об’єкти
комунальної власності. Відтак для проведення заходів щодо прийняття об’єктів

у комунальну власність міської територіальної громади Програмою
передбачено виготовлення технічної документації на ці об’єкти
Відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів“ до
повноважень органів місцевого самоврядування відноситься організація місць
відпочинку для населення та утримання цих об’єктів у належному стані.
Однією з вимог чинного законодавства є обстеження дна водної акваторії
пляжів річки Удай до початку масового функціонування місць відпочинку. На
початку купального сезону необхідно провести дослідження дна водної
акваторії пляжів річки Удай.
Відповідно до статті 15 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, з метою підвищення ефективності здійснення своїх повноважень,
органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватися в асоціації та інші
форми добровільних об’єднань. Пирятинська міська рада є членом Асоціації
міст України та її Полтавського регіонального відділення. Відповідно
Пирятинська територіальна громада є членом АОТГ. Також Пирятинська
міська рада входить до Полтавської обласної Асоціації органів місцевого
самоврядування. Членство в асоціаціях передбачає сплату членських та
організаційних внесків за рахунок бюджету міської територіальної громади
згідно з укладеними угодами.
Відповідно до пункту 6 статті 28 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“, до повноважень органів місцевого самоврядування
відноситься об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого
бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для
спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій,
вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних
громад. Видатки даної Програми включають співфінансування проєктів
міжмуніципального співробітництва.
У зв’язку з тим, що у приміщенні колишнього гуртожитку за адресою:
площі Героїв Майдану, 2, м.Пирятин, розміщений Центр надання
адміністративних послуг (ЦНАП), необхідні кошти на його утримання, а саме:
на оплату праці з нарахуваннями оператора котельні, оплату природного газу,
водопостачання, електроенергії, оплату послуг сторонніх організацій, поточний
ремонт, тощо.
3. Мета Програми
Метою даної Програми є створення умов для забезпечення механізму
відповідальності Пирятинської міської ради, як органу місцевого
самоврядування, перед територіальною громадою в частині вирішення окремих
питань місцевого значення, раціональності використання бюджетних коштів,
благоустрою населених пунктів, соціально-економічного і культурного
розвитку населених пунктів у цілому. Особливістю цієї програми є той факт,
що забезпечення ефективного функціонування Пирятинської міської ради, як
органу місцевого самоврядування, ускладнюється багатоаспектністю
проблематики під час розвʼязання проблем життєзабезпечення населених
пунктів громади, розмаїттям її видів та форм.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Програма передбачає забезпечення відповідальності Пирятинської
міської ради, як органу місцевого самоврядування, перед територіальною
громадою, які проявляються у таких аспектах:
розробка комплексного плану просторового розвитку території громади,
виготовлення технічної документації на об’єкти, що переходять до комунальної
власності міської територіальної громади, та інші об’єкти, виготовлення
технічних умов, сплата членських та організаційних внесків, обстеження дна
акваторії пляжів річки Удай, забезпечення перебування міжнародних делегацій,
обмін досвідом з іншими громадами, утримання гуртожитку по площі Героїв
Майдану, 2, громадської вбиральні по вул. Соборна, 23А, сплата судового збору
для розгляду справ у судах та інше.
Фінансування заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних
призначень на її виконання, передбачених в бюджеті міської територіальної
громади на 2022 рік.
Заходи
Програми
діяльності
Пирятинської
міської
ради
виконуватимуться впродовж 2022 року.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
В 2022 році передбачається проведення заходів:
створення цифрової картографічної основи для розроблення
комплексного плану просторового розвитку території-2 000,0 тис.грн.;
встановлення меж населених пунктів-490,0 тис.грн.
сплата членських та організаційних внесків ВАОМС „Асоціація міст
України“, АОМС „Асоціації об’єднаних територіальних громад“ м.Київ,
виконавчій дирекції Асоціації міст Полтавщини – 80,0 тис. грн.;
виготовлення технічної документації на об’єкти, що переходять до
комунальної власності міської територіальної громади, та інші об’єкти –
40,0 тис. грн.;
обстеження дна акваторії пляжів річки Удай – 12,0 тис. грн.;
виготовлення технічних умов – 40,0 тис. грн.;
виготовлення сувенірної продукції – 100,0 тис. грн.;
забезпечення перебування делегацій – 38,0 тис. грн.;
утримання громадської вбиральні по вул. Соборна,23 А – 13,2 тис. грн.;
утримання гуртожитку по пл. Героїв Майдану, 2 – 619,05 тис. грн.;
оплата транспортних послуг з буксирування великогабаритного
транспорту під час снігових заметів на території Пирятинської міської
територіальної громади– 12,0 тис.грн.;
оплата праці господарчої групи виконкому міської ради – 1 870,4 тис.грн.;
нарахування на оплату праці – 412,00 тис.грн;
оплата праці завідувача комунальної установи Трудовий архів196,4 тис.грн.;
сплата судового збору-180,0 тис.грн.;
відзначення голів квартальних комітетів-25,0 тис.грн.;

послуги з друку Інвестиційного паспорту громади-25,0 тис.грн.;
утримання камер відеоспостереження-113,1 тис.грн;
заборгованість за спожиту активну електричну енергію боржника Відділу
освіти, молоді та спорту Пирятинської районної державної адміністрації:
основний борг -53 953,85;
пеня-265,74;
річні проценти 3%-66,43;
оплата транспортних послуг по підвозу резервістів - 49,7 тис. грн.
Виконання заходів Програми дасть можливість Пирятинській міській раді
виконувати повноваження своєчасно, якісно.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на відділ
бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, відділ
містобудування та архітектури, сектор житлово-комунального господарства
управління
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та
комунальної власності виконкому міської ради, відділ інформаційних
технологій та захисту інформації виконкому міської ради, відділ із земельних та
екологічних питань виконкому міської ради, відділ персоналу та організаційної
роботи виконкому міської ради, управління комунальною власністю виконкому
міської ради, головного спеціаліста з питань цивільного захисту та
мобілізаційної роботи.
Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В.
та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та комунальної власності
(Тристан О.В.).

Начальник відділу економіки
управління економіки
та агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік
1.

Ініціатор розроблення програми

2.
3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник програми

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.

Термін реалізації програми

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього,
у тому числі :
коштів міської ТГ
Коштів інших джерел

8.
9.

9.1.

Пирятинська міська рада
Розпорядження міського голови
від 22.11.2021 № 268
Відділ економіки управління економіки та
агропромислового розвитку виконкому міської
ради
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради, відділ містобудування та
архітектури виконкому міської ради, відділ
земельних та екологічних питань виконкому
міської ради, відділ управління комунальною
власністю Управління інфраструктури, житловокомунального господарства та комунальної
власності виконкому міської виконкому міської
ради.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради, відділ містобудування та
архітектури виконкому міської ради, відділ
земельних та екологічних питань виконкому
міської ради, відділ управління комунальною
власністю Управління інфраструктури, житловокомунального господарства та комунальної
власності виконкому міської виконкому міської
ради.
Голови квартальних комітетів, мешканці ТГ
2022 рік

6 893 289,02 грн.
6 893 289,02 грн.

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми
діяльності Пирятинської міської ради на 2022рік
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

І
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
кошти міської ТГ
кошти не бюджетних
джерел

тис. грн.
Усього витрат
на виконання
Програми

Етапи виконання Програми

2021 рік
6 893, 28902
6 893, 28902

ІІ
20__ рік

20__ рік
6 893, 28902
6 893, 28902

Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік
№
з/
п

1

2

3

4

5

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Для
виконання
повноважень

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Створення цифрової Впродовж
картографічної
року
основи
для
розроблення
комплексного плану
просторового
розвитку території
Пирятинської
міської
територіальної
громади
Встановлення меж
Впродовж
Для
року
виконання
населених пунктів в
повноважень яких розроблені
Генеральні плани сіл
(с.Олександрівка,
с.Верхоярівка,
с.Заріччя, с.Калинів
Міст, с.Замостище,
с.Теплівка)
Для
Сплата судового
Впродовж
виконання
збору для розгляду
року
повноважень справ у судах

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

490,0

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Голови
Кошти
квартальних
бюджету
комітетів
міської
територіальної
громади

180,0

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

80,0

Якісне та
достовірне
заповнення
документації
для
погосподарсь
кого обліку
Обробка
первинних
даних
окремо по
кожному
пункту і в
цілому по
міській раді
Підготовка
статистичних
звітів
Членство в
Асоціації
міст України

Перелік заходів
Програми

Відзначення голів
квартальних
комітетів до Дня
місцевого
самоврядування

Листопад

Сплата членських
та організаційних
внесків:
ВАОМС
„Асоціація міст
України―
00,0тис.грн.
АОМС „Асоціація
ОТГ― м.Київ
00,0 тис.грн.

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Виконком
міської
ради

Орієнтовні Очікува
обсяги
ний
фінансування результат
(вартість),
тис. грн
2 000,0

25,0

6

7

Виконавча
дирекція Асоціації
міст Полтавщини
00,00 тис.грн.
Проведення Виготовлення
заходів
технічної
щодо
документації на
об’єкти, що
прийняття
об’єктів у
переходять до
комунальну комунальної
власність
власності
територіальн територіальної
ої громади
громади міста та
міста
інші об’єкти
Для
Обстеження дна
виконання
акваторії пляжів
повноважень річки Удай

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
у

40,0

Квітень

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

12,0

8

Для
Виготовлення
виконання
технічних умов
повноважень

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

9

Для
Послуги з друку
виконання
Інвестиційного
повноважень паспорту громади

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

10

Виготовлення
Для
сувенірної
виконання
повноважень продукції

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

11

Утримання
гуртожитку
по площі
Героїв
Майдану, 2

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Утримання
гуртожитку по
площі Героїв
майдану, 2,
в тому числі
Оплата праці
оператора котельні
гуртожитку по
площі Героїв
Майдану,2
ЄСВ 22%
Оплата
теплопостачання
гуртожитку по
площі Героїв
Майдану,2
Оплата
водопостачання,
водовідведення
гуртожитку по
площі Героїв
Майдану,2
Оплата
електроенергії
гуртожитку по
площі Героїв
Майдану,2

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

40,0

25,0

100,0

553,05

25,0

5,5
420,0

3,1

99,45

12

Утримання
гуртожитку
по площі
Героїв
Майдану, 2

Послуги:

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

В т. ч.
охоронна
сигналізація ЦНАП

66,0

6,0

телекомунікаційні
послуги

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

технічне
обслуговування
котельні

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

погодження
проєктної
документації РЕС,
Лубенське БТІ,

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

тех.обслуговування
складової
газороздільної
системи ліній

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Для
Утримання
виконання
громадської
повноважень вбиральні по вул.
Соборна 23А,
в тому числі:
оплата
водопостачання,
водовідведення
громадської
вбиральні по
вул.Соборна, 23А
Для
Утримання камер
виконання
спостереження
повноважень (оплата
електроенергії)

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської ТГ

19,5

15

Для
Оплата послуг з
виконання
технічного
повноважень обслуговування
камер
відеоспостереження

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

90,0

16

Для
Забезпечення
виконання
перебування
повноважень делегацій

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

38,0

впорядкування
документів

13

14

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громад
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади
Кошти
бюджету
міської ТГ
Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

6,0

12,0

3,0
7,0
2,0

30,0

13,2

13,2

17

18

Для
виконання
повноважень
:
утримання
комунальної
установи
Трудовий
архів
Пирятинсько
їміської ради
Для
виконання
повноважень

Оплата праці
завідувача,,
комунальної
установи Трудовий
архів Пирятинської
міської ради,
ЄСВ 22%

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

Оплата праці
господарчої групи
виконкому міської
ради

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

1 870,4

Впродовж
року

Виконком
міської
ради

161,0

35,4

19

Для
Нарахування на
виконання
оплату праці
повноважень

Кошти
бюджету
міської
територіальної
громади

412,0

20

Для
Оплата
Впродовж виконком
Кошти
виконання
теплопостачання
року
міської ради
бюджету
повноважень (дитяча консультація,
міської ТГ
стоматологія)
Для
Оплата
Впродовж виконком
Кошти
виконання
водопостачання,
року
міської ради
бюджету
повноважен водовідведення
міської
(дитяча консультація,
територіальної
стоматологія)
громади
Для
Оплата електроенергії Впродовж виконком
Кошти
виконання
(дитяча консультація,
бюджету
року
міської ради
повноважень стоматологія, художня
міської ТГ
школа, фільмотека)

156,8

21

22

23

24

30

31

Для
Оплата транспортних
виконання послуг з буксирування
повноважень великогабаритного
транспорту під час
снігових заметів
Для
Доступ до елементів
виконання інфраструктури
повноважень об’єкта
електроенергетики для
розміщення технічних
засобів
телекомунікацій
Для
Проведення
виконання відкритого
повноважень містобудівного
конкурсу
Для
Проєктновиконання вишукувальні роботи з
повноважень виконання
топографічного
знімання на майдані
Незалежності в
м.Пирятин

Проведенн
я оплати
праці
одного
працівник
а

7,0

215,15

Впродовж виконком
року
міської ради

Кошти
бюджету
міської ТГ

12,0

Впродовж виконком
року
міської ради

Кошти
бюджету
міської ТГ

8,0

Впродовж виконком
року
міської ради

Кошти
бюджету
міської ТГ

70,0

Впродовж виконком
року
міської ради

Кошти
бюджету
міської ТГ

20,0

Утриманн
я
господарч
ої групи
виконкому
міської
ради
Утриманн
я
господарч
ої групи
виконкому
міської
ради
Забезпече
ння
приміщен
ня теплом
Оплата
послуг
згідно
умов
договору
Оплата
послуг
згідно
умов
договору
Оплата
послуг
згідно
умов
договору

32

33

34

Для
Послуги з письмового Впродовж виконком
виконання перекладу (на
року
міської ради
повноважень іноземну мову)
(ДК:2015:79530000-8)
„Послуги з
письмового
перекладу“
Для
Сплата заборгованості Впродовж виконком
виконання по рішенню суду за
року
міської ради
повноважень спожиту активну
електричну енергію
боржника Відділу
освіти, молоді та
спорту Пирятинської
районної державної
адміністрації:
основний борг –
53 953,85;
пеня-265,74;
річні проценти 3%66,43
Для
Оплата транспортних Впродовж виконком
виконання послуг по підвозу
року
міської ради
повноважень резервістів
ВСЬОГО

Кошти
бюджету
міської ТГ

49,8

Оплата
послуг
згідно
умов
договору

Кошти
бюджету
міської ТГ

54, 28902

Кошти
бюджету
міської ТГ

49,700

Оплата
заборгован
ості за е/е,
пеня, річні
проценти

6 893, 28902

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків _0210150, 0210180, 0217680, 0217350, 0217130,
0216030, 0217330, 0217340, 0217461
Річний обсяг
фінансування
Програми

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

468,75

319,7

230,65

374,4

236,7

223,15

265,75

362,3

336,1

Лютий

Березень

6 893, 28902

551,4

2022

Рішення
двадцять сьомої
сесії Пирятинської
міської ради від
23 лютого
2022 року
№ 118

3073,48902

Всього,
тис.грн

Січень

Правова підстава

450,9

Рік

В тому числі по місяцях, тис.грн.

Начальник відділу економіки
управління економіки
та агропромислового розвитку

Валентина Комаренко

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

23 лютого 2022 року

