ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії восьмого скликання

27 липня 2022 року

№ 243

Про внесення змін до 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 № 878 „Про затвердження Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022
рік“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, з метою
уточнення основних завдань та механізмів реалізації Плану, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 878 „Про затвердження Плану
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади
на 2022 рік“ шляхом доповнення таблиці 12 розділу 3 „Основні завдання та
механізми реалізації Плану“ Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік, заходами, що
додаються.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення тридцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
від 27 липня 2022 року № 243

Перелік завдань і заходів
для доповнення таблиці 12 „Перелік завдань і заходів Плану“ розділу 3 „Основні завдання та механізми реалізації
Плану“ Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік
Назва завдання

Відповідаль
ний
виконавець

Заходи програми/
проєкту/плану дій

Орієнтовна
вартість,
тис. грн.

Джерела фінансування у 2022 році
Бюджет МТГ

Перспекти
Перероз Перевикона
ва
поділ вільного
ння
виконання залишку на доходної
доходної
01.01.
частини
частини
за 2022 рік
2022
за 2022
рік

Стратегічна ціль А – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Оперативній цілі А.3 – Розвиток збалансованого підприємництва.
Завдання А.3.3 – Підтримка підприємництва, розвиток дорадчих служб.

Держав Облас МТД
ний
ний
бюджет бюджет

Кошти
інших
джерел

Програма
підтримки
діяльності комунальної
установи
Агенція
розвитку Пирятинської
громади на 2022-2024
роки“

Комуналь
не
підприєм
ство
„Агенція
розвитку
Пирятинсь
кої
громади“

Створення належних умов для забезпечення
сталого
розвитку
основних
галузей
економіки
громади
шляхом
надання
інформаційно-довідкових послуг субʼєктам
малого
та
середнього
бізнесу;
консультування з питань комерційної
діяльності;
підготовки
інвестиційних
проєктів, техніко-економічних обґрунтувань,
бізнес-планів для залучення фінансування з
Державного фонду регіонального розвитку,
програм міжнародної технічної допомоги та
інших джерел; організації семінарів, лекцій,
проведення навчальних програм з питань
підприємництва; послуг з організації і
проведення виставок, презентацій місцевого
економічного потенціалу. Реалізація заходів
Проєкту „Розбудова ланцюжків доданої
вартості у молочному та ягідному кластерах
Пирятинської громади для розширення
економічних можливостей молоді і сільських
жителів та еко-орієнтованого зростання“,
який реалізується відповідно до Угоди про
фінансування
–
зовнішня
діяльність
Європейського Союзу – ENI/2021/430-302
від 20.12.2021

20 775,49

610,0

20 165,49

Стратегічна ціль В - СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади.
Завдання В.2.1. Розширення матеріально-технічної бази комунального господарства
МТГ.
Програми утримання
об’єктів комунальної
власності
Пирятинської міської
територіальної
громади на 2022 рік

КП
„Каштан“

Придбання матеріалів, обладнання та
інвентаря, ПММ, знаряддя, круги по
бетону,бензопили,
акумулятори та інше;
Проведення поточних ремонтів об’єктів
комунальної власності.

2 848,4

2 848,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

КП Готель
„Пирятин“

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 трьом 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“.

645,9

645,9

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.1.4. Формування системи самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем
Програма „Молодь
відділ освіти,
Пирятинщини на 2022
молоді та
рік“
спорту
Пирятинсько
ї міської
ради,
Молодіжна
рада при
виконавчому
комітеті
Пирятинсько
ї міської
ради

Створення сприятливих умов для
розвитку та самореалізації молоді в
громаді,
розвиток
молодіжної
інфраструктури, активної діяльністі
молодіжного консультативно-дорадчого
органу (Молодіжної ради), організація
змістовного та інформаційного дозвілля
молоді.

392,0

0,0

392,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян.
Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг.
Програма організації Комуналне
харчування
хворих підприєм
стаціонарних
ство
відділень
„Пирятинс
Комунального
ька
підприємства
лікарня
„Пирятинська лікарня Пирятинсь
Пирятинської міської кої міської
ради“ у 2022 році
ради“

Забезпечення надання якісних сучасних
медичних послуг, жителям Пирятинської
міської територіальної громади. Під час
організації лікувального процесу
(надання медичної допомоги)
безперебійне функціонування
харчоблоку, який забезпечить триразове
гаряче харчування хворих стаціонарних
відділень.

1 563,8

1 563,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Програма
„Територіальна
оборона на 2022 рік‟

Програма
передбачає
комплексне
розв’язання
проблем
матеріальнотехнічного забезпечення військових
частин
(підрозділів)
територіальної
оборони, створення бази мобілізаційного
розгортання та навчально-матеріальної
бази для організації та проведення
занять
з
військовослужбовцями,
призначеними до складу військових
частин
(підрозділів)
територіальної
оборони, добровольчими підрозділами
та проведення патріотичного виховання
та роз’яснювальної роботи серед
населення.

1 309,97

0,0

1 309,97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Міський голова

Виконавчий
комітет
Пирятинсько
ї міської
ради,
Другий
відділ
Лубенського
районного
територіальн
ого центру
комплектува
ння та
соціальної
підтримки

Андрій СІМОНОВ

