ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії восьмого скликання

27 липня 2022 року

№ 242

Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 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, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
інформацію начальника відділу економіки та агропромислового розвитку
виконкому міської ради Крагля Є.М. про хід виконання Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік, за
шість місяців 2022 року в частині реалізації Програм Пирятинської міської ради,
взяти до відома (додається).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення тридцять третьої
сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 липня 2022 року № 242
Інформація
про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік
(в частині реалізації Програм за шість місяців 2022 року)
Станом на 01.07.2022 року в громаді реалізовувалося 38 Програм, з них
затверджені рішенням міської ради упродовж першого півріччя 2022 року – 19, решта
– у грудні минулого року. Загальний обсяг фінансувапння затверджений Програмами
становить 134 929,3 тис.грн; фактично виділено коштів на реалізацію заходів Програм
– 104 906,9 тис.грн, з них виктористано станом на 01.07.2022 – 27 331,2 тис.грн
(26,1%).
Галузь

Державне
управління
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Освіта
Охорона здоровʼя
Культура і
мистецтво
Фізична культура і
спорт
Житловокомунальне
господарство
Громадський
порядок та безпека
Інша діяльність
РАЗОМ

Кількість
Програм

Обсяг коштів, Обсяг фактично
затверджений
виділених
Програмами,
коштів, тис.грн
тис.грн

5

12 435,3

7 735,2

Обсяг
використаних
коштів станом
на 01.07.2022,
тис.грн
3345,3

4

7 749,0

6 937,5

1762,8

3
7
1

4 716,8
20 017,9
1 463,5

527,3
19 667,9
85,5

6 451, 7

2

2 290,7

1 540,7

663,9

9

82 442,3

64 669,1

13 963,9

6

3 808,7

3 743,7

1143,6

1
38

5,0
134 929,3

0,0
104 906,9

0,0
27331,2

0,0
0

В галузі державного управління реалізується 5 програм. Упродовж
першого півріччя 2022 року на виконнання заходів програм використано
3 345,3 тис.грн., виділено з бюджету МТГ – 7 735,2 тис.грн. За Програмою
діяльності Пирятинської міської ради здійснено оплату судового збору (0,9
тис.грн.), по гуртожитку пл.Героїв Майдану, 2 проведено оплату комунальних
послуг (423,9 тис.грн.), профінансовано послуги охорони, телекомунікації,
технічного обслуговування (1,7 тис.грн.), на утримання громадської вбиральні
по вул.Соборна,23А витрачено 5,4 тис.грн, фінансування оплати праці

завідувача КУ „Трудовий архів Пирятинської МТГ“ склало 84,9 тис.грн., оплата
праці господарчої групи виконкому міської ради - 929,7 тис.грн., за переклад на
іноземну мову документів перераховано 6,7 тис. грн. Заходи програми
інформатизації Пирятинської МТГ виконано повністю або частково на 59,7%,
на їх реалізацію витрачено 1 635,1 тис.грн. Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Пирятинській МТГ виконано в повному обсязі
(фінансування не передбачалось). Програма висвітлення діяльності
Пирятинскої МТГ виконано частково, освоєно 48,9 тис.грн або 14,0% від
обсягів, затверджених Програмою. В рамках Програми створення місевого
матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків НС триває
процедура закупівлі паливно-мастильних матеріалів, заходи виконані в
повному обсязі.
В галузі соціального захисту та соціального забезпечення реалізується
4 програми, на цей напрям упродовж шести місяців поточного року витрачено
1 762,8 тис.грн., виділено з бюджету МТГ-6 937,5 тис.грн. В рамках
Комплексної програми соціального захисту та соціапльного забезпечення
населення надані послуги 9,6 тис. осіб, загальний обсяг фінансування заходів
склав 1,4 млн.грн. За програмою „Стипендії міської ради обдарованим дітям“
підтримано матеріально 17 учнів: 5 хлопчаків і 12 дівчат – переможців і
учасників обласних і національних конкурсів на суму 65,0 тис.грн. Заходами
Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни,
праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з інвалідністю охоплено 47 осіб, і,
разом з фінансуванням штатної чисельності громадської організації, витрати на
цю Програму склали 95,2 тис.грн. За виконання робіт з благоустрою в рамках
Програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних
суспільно корисних робіт, виконували роботи 1 чол., відпрацьовано 120 л/год.,
нараховано ЗП 5,4 тис.грн.
В галузі освіти реалізується 3 Програми. По Програмі „Опікуємося
освітою“, виконання заходів на даний час не проводяться (кошти в сумі 527,3
тис.грн. не освоєні). По Програмі „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“,
Програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді Пирятинської
міської територіальної громади на 2021-2025 роки „Юні патріоти
Пирятинщини“ фінансування не виділялися, заходи проводилися відповідно
затверджених календарних планів.
В галузі охорони здоровʼя реалізується 7 програм. Загальний обсяг
фінансування, передбачений заходами програми, становить 19 667,9 тис.грн.,
фактично використано 6 451,7 тис.грн. За Програмою підтримки та розвитку
сільської медицини Пирятинської МТГ виплачено заробітну плату 38
працівникам ФАПів та АЗПСМ у сільській місцевості на суму 1 657,5 тис.грн.
КП „Пирятинський центр первинної медичної допомоги“ є виконавцем
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфіекції на
території Пирятинської МТГ (освоєно – 48,4 тис.грн або 35,8% від
запланованих Програмою обсягів- придбано ПММ в кількості 1 480 л-бензин);
Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської

МТГ в частині первинної медико-санітарної допомоги (освоєно 934,2 тис.грн
або 60,9%); за Програмою розвитку та підтримки підприємства заходи виконані
на 27,1%, освоєно 274,5 тис.грн. (отримано первинну допомогу 23 особами по
відшкодуванню вартості ліків, придбано ПММ в кількості 2 230 л-ДП для
виїзду мобільних бригад). Програма розвитку та підтримки комунального
підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради (освоєно 490,8
тис.грн. або 7,2%); Програма організації харчування хворих стаціонарних
відділень підприємства (проліковано 1 482 хворих, яких забезпечено
триразовим харчуванням, оплачені послуги 8 працівників харчоблоку на
загальну суму 481,7 тис.грн або 45,8% від запланованих Програмою сум);
Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям
Пирятинської МТГ (відшкодована вартість енергоносіїв на суму 2 329,6 тис.грн
або 50%).
В галузі культури реалізується Програма культурно-мистецьких заходів,
розвитку туризму та охорони культурної спадщини. Протягом січня-червня
2022 року заходи не проводилися.
В галузі фізичної культури і спорту реалізується дві програми, обсяг
фінансування яких у першому півріччі 2022 року склав 1 540,7 тис.грн.,
фактично використано коштів-663,9 тис.грн. В рамках Програми розвитку
пріоритетних видів спорту заходи не проводилися. За програмою розвитку
фізичної культури і спорту Місцевого осередку ГО „Всеукраїнське
фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ освоєно 663,9 тис.грн або 47% від
обсягів, затверджених Програмою; виконано повністю або частково 8 заходів –
9,6% від загальної кількості заходів (83); усього охоплено десь 200 осіб,
закпулено спортивний інветар, комплекти спортивної форми, виплачена
заробітна плата спортивним інструкторам в м.Пирятин та селах громади.
В галузі житлово-комунального господарства реалізується 9 програм,
на виконання заходів 13 963,9 тис.грн. За Програмою покращення благоустрою
Пирятинської МТГ виконано роботи з благоустрою, покращено матеріальнотехнічну базу КП „Каштан“ на загальну суму 6061,2 тис.грн. За Програмою
розвитку дорожнього руху використано кошти на виготовлення робочих
проєктів, проведення капітальних та поточних ремонтів доріг, поліпшення
дорожнього господарства на загальну суму 5000,0 тис.грн. В рамках Програми з
охорони навколишнього природного середовища заходи не проводилися. За
Програмою покращення МТБ КП „Каштан“ придбано шини на сміттєвоз 6 шт.
на суму 58,1 тис.грн, решта заходів будуть виконані у другому півріччі 2022
року. В рамках Програми утримання обʼєктів комунальної власності здійснена
оплата праці 11 працівникам ремонтно-будівельної бригади на загальну суму
869,2 тис.грн, придбано бензину 980 л., інші заходи будуть виконані пізніше.
В галузі громадського порядку та безпеки реалізується 6 програм із
загальною потребою на фінансування 3 743,7 тис.грн. Обсяг використання
коштів за шість місяців склав 1 143,6 тис.грн. Станом на 01.07.2022 виконання
програми: „Підтримка віськової частини ЗСУ, яка розташована на території
Пирятинської МТГ“ кошти на даний час не використовувалися, „Покращення
МТЗ особового складу підрозділів Управління СБУ в Полтавській області, які

беруть учсть в операції обʼєднаних сил на сході України“ кошти освоєні на
50%. За Програмою „Безпека Пирятинської МТГ“ освоєно 99,8 тис.грн. на
придбання бензину. За Програмою рятування людей на водних обʼєктах міста
Пирятин витрачено 12,8 тис.грн для оплати послуг 3 осіб. Програма
„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської МТГ“ виконана не
повністю, придбано аварійно-рятувальне обладнання: 32 напірні пожежні
рукава, паливно-мастильні матеріали на загальну суму 35,0 тис.грн.720 л.бензину.
В напрямі іншої діяльності реалізується одна Програма правової освіти та
безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської МТГ на 2021-2025
роки. Упродовж першого півріччя ця Програма не виконувалися у звʼязку із
обʼєктивними причинами.

Начальник відділу економіки
та агропромисловго розвитку
виконкому міської ради

Євгеній КРАГЕЛЬ

