
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 220 

 

Про схвалення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло 

внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, на 2022 рік 

 

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

самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням 

шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання              

від 28 травня 2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист  

комунального підприємства Готель „Пирятин“ від 11.07.2022 року № 33 

виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити зміни до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло 

внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, на 2022 рік, затвердженої рішенням 

двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 

березня 2022 року № 158 (у редакції рішення тридцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року) (далі –Програма), що 

додається. 

2. Відділу економіки та агропромислового розвитку виконкому міської 

ради (Крагель Є.М.) Програму подати на розгляд чергової сесії Пирятинської 

міської ради у порядку встановленому її регламентом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 



СХВАЛЕНО  

Рішення виконкому 

міської ради  

27.07.2022 № 220 
 

П Р О Г Р А М А  
фінансової підтримки комунального підприємства 

Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове 

житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації 

проти України на  

2022 рік 
(нова редакція) 

 

 
 

 

 

 

 

м. Пирятин  

 



1.Загальні положення 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Готель 

„Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених 

осіб, сімей з дітьми у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України на 2022 рік розроблена відповідно статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України „Про введення 

воєнного стану в Україні“, Закону України „Про правовий режим воєнного 

стану“, Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року №252 

„Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану“, Постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року № 169 

„Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт в 

послуг в умовах воєнного стану“, Конституції України, на виконання статті 91 

Бюджетного кодексу України, Закону України „Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб“, постанови КМУ №261 від 11.03.2022 „Про 

затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевими бюджетами на 

оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово 

переміщених осіб, у період воєнного стану“ у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та зважаючи на велику кількість 

внутрішньо переміщених осіб. 

Програма покликана підвищувати ефективність та надійність 

функціонування комунального підприємства, поліпшувати якість надання 

готельних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат в процесі 

розвитку комунального підприємства. 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне підприємство 

потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме більш 

ефективному використанню майна громади, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, створенню нормальних умов перебування в готелі 

внутрішньо переміщених осіб та сімей з дітьми.  

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації та введенням 

воєнного стану в Україні значна частина жителів міст, де ведуться бойові дії 

була вимушена покинути власні домівки у пошуках безпечного місця 

проживання. Одним із першочергових завдань Пирятинської міської ради є 

забезпечення всіх громадян, які перебувають на території громади житлом. 

На території Пирятинської МТГ гостро стоїть проблема щодо 

недостатньої кількості місць для приймання внутрішньо переміщених осіб, а 

одним із таких є КП Готель „Пирятин“, де наявні приміщення потребують 

проведення косметичного ремонту (облаштування побутової кімнати для 

приготування їжі, пральної кімнати та інших приміщень), а також ремонту 

електромережі. При підготовці до нового опалювального сезону виникла 

необхідність сплати заборгованості за опалювального сезон 2021-2022 рр.  

 

3.Мета Програми 



Метою Програми є: 

- створення належних умов проживання для забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення косметичного 

ремонту приміщень готелю та облаштування їх необхідними побутовими 

приладами; 

- забезпечення заробітною платою з нарахуванням на неї шістьом 

працівникам підприємства, оскільки в період проживання внутрішньо 

переміщених осіб планується залучити всі вільні ліжко/місця даного 

підприємства без отримання прибутку в період їх проживання на території     

КП Готель „Пирятин“. Враховуючи фінансовий стан підприємства, 

продовження воєнного стану в Україні та максимальній наповненості готелю 

внутрішньо переміщеними особами, виникла необхідність додаткового 

виділення коштів з бюджету Пирятинської міської територіальної громади для 

оплати захищених статей видатків, в т.ч. оплата праці, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв на період дев’яти місяців. 
 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування 

Програма передбачає : 

фінансування витрат на придбання матеріалів для проведення поточного 

ремонту приміщень готелю, відшкодування заробітної плати та комунальних 

послуг. 

 Фінансування заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних 

призначень на її виконання, передбачених в бюджеті міської територіальної 

громади на 2022 рік.  

 Програма спрямована на забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

місцями тимчасового проживання та створення належних умов їх існування. 

Зумовлена війною значна внутрішня еміграція населення потребує великої 

кількості вільних житлових приміщень, яких наразі бракує на території  

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

5. Строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізовуватись протягом 2022 року. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконанням заходів Програми покладено на 

комунальне підприємство Готель „Пирятин“ (Бунь О.М.). 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому (за напрямком) Котенка О.А. та постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

Начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку 

виконкому міської ради Євгеній КРАГЕЛЬ 



 

Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 
Програми фінансової підтримки комунального підприємства Готель „Пирятин“ для 

облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 2022 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне підприємство Готель„Пирятин“ 

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

Розпорядження міського голови від 28.03.2022   

№ 51 

3. Розробник програми Комунальне підприємство Готель„Пирятин“ 

4. Співрозробник програми - 

5. Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство Готель„Пирятин““ 

6. Учасник програми Комунальне підприємство Готель„Пирятин“ 

7. Термін реалізації програми Протягом  2022  року 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 2022 рік   

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

Бюджет міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми 
Всього  тис. грн., у тому числі: 

1471,64   

9.1. коштів бюджету міської територіальної громади 1471,64   

 кошти обласного бюджету    

 Коштів інших джерел    

 

 

Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 
Програми фінансової підтримки комунального підприємства Готель „Пирятин“ для 

облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 2022 рік 
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми, 

тис. грн.  2022 рік 20 ___рік 20___ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), 
у тому числі: 

1471,64   1471,64 

кошти бюджету міської 
територіальної громади 

1471,64    1471,64 

кошти обласного бюджету     

кошти не бюджетних джерел     

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи  
 Програми фінансової підтримки комунального підприємства Готель „Пирятин“ для 

облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у 

зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 2022 рік 

 
№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік  заходів  

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Відповіда

льний 

виконавец

ь заходу 

програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. 

гривень,  

Очікуваний 

результат 

1 

Покращен

ня 

надання 

послуг 

Придбання 

предметів 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

 2022  

рік 

КП 

 Готель 

„Пирятин“ 

Бюджет 

Пирятинськ

ої міської 

територіальн

ої громади 

250,00 

 

  

Забезпечення 

тимчасового 

проживання  

внутрішньо 

переміщених осіб, 

сімей з дітьми з інших 

населених пунктів 

України на період 

воєнного стану на 

території 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади 

2. Заробітна плата 

 

 

 

ЄСВ 22% 

2022  

рік 

КП 

 Готель 

„Пирятин“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської 

територіал

ьної 

громади 

429,76 

 

 

 

94,94 

Виплата заробітної 

плати працівникам 

підприємства 

3. Оплата 

комунальних послуг  

та енергоносіїв  

2022  

рік 

КП 

 Готель 

„Пирятин“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської 

територіал

ьної 

громади 

467,94 Забезпечення 

беззбитковості 

підприємства 

4. Поточний ремонт 

місць тимчасового 

перебування 

внутрішньо 

переміщених 

(евакуйованих)осіб, 

а саме 

електромережі 

2022  

рік 

КП 

 Готель 

„Пирятин“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської 

територіал

ьної 

громади 

49,0 Забезпечення 

безпечного 

тимчасового 

проживання  

внутрішньо 

переміщених осіб 

5. Погашення 

заборгованості по 

теплопостачанню за 

опалювальний сезон 

2021-2022 рр. 

2022  

рік 

КП 

 Готель 

„Пирятин“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської 

територіал

ьної 

громади 

180,0 Забезпечення 

підготовки до 

опалювального 

сезону 

 ВСЬОГО    1471,64  

 

 



 

Додаток 4 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету  0216090 

 

Рік 
Правова 

підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, тис. 

грн 
С

іч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь 

2022 

Рішення 33-ї 

сесії міської 

ради від  

27 липня 

2022 року  

№ ___ 

 

1471,64   
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0
,0
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5

,9
 

 

8
2
5
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Начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку 

виконкому міської ради Євгеній КРАГЕЛЬ 

 


