
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять четвертої позачергової сесії восьмого скликання 

 
 

19 серпня 2022 року № 279 
 
Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  
територіальної громади на 2022 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення 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 
„Каштан“ від 15.08.2022 № 398, висновки та рекомендації постійних комісій, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  
територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням двадцять третьої 
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року 
№881 (зі змінами), виклавши Програму у новій редакції, що додається. 
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  

територіальної громади на 2022 рік 
 

Програму покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної 
громади на 2022 рік, затверджено рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 881. Зміни внесені 
рішенням двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 
від 23 лютого 2022 року № 115, після чого загальна сума складає 18 891,7 тис. 
грн; рішенням двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого 
скликання від 30 березня 2022 року № 152, після чого загальна сума складає 
18 891,7 тис. грн.; рішенням тридцять першої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 24 червня 2022 року № 202, після чого загальна сума 
складає 18 891,7 тис. грн.; рішенням тридцять третьої сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання 27 липня 2022 року № 230, після чого загальна 
сума складає 14 875,0 тис. грн. 

Просимо на наступній сесії внести запропоновані нами зміни: 
                                                                                                                          тис. грн. 
№ 

Перелік робіт 

Затверджено по 
діючій 

Програмі 
 

Проект змін до 
програми 

Пропонується 
для включення до 
Програми та 
фінансування 

1 Оплата енергоносіїв в 
т.ч.: 

 
- водопостачання 

826,0 
 

1,0 

 
 

+9,0 

835,0 
 

10,0 

2 Залучення до громадських 
робіт незайнятого 
населення, яке 
зареєстроване в 

Пирятинській районній 
філії Полтавського 
обласного центру 
зайнятості при 

співфінансуванні Фонду-
70% (2 чол.),  

в т.ч. заробітна плата 26,91 
тис. грн. ЄСВ,22% – 7,59 

тис.грн. 

0,0 +34,5 
в т. ч. 
+10,4 - 

бюджет міської ТГ; 
+24,1 - 

 кошти бюджету Фонду 
загальнообо в’язкового 
державного соціального 
страхування України 

34,5 
в т. ч. 
10,4 - 

бюджет міської ТГ; 
 

24,1 - 
кошти бюджету Фонду 
загальнообо в’язкового 
державного соціального 
страхування України 

3 Предмети, матероіали, 
обладнання та інвентар, в 

т.ч.: 
паливно-мастильні 

матеріали 

3954,0 
 

1780,0 

-635,520 
 

-635,520 

3318,48 
 

1144,48 

 Всього по програмі 14 875,0 -592,02 14 282,98 

 
Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін складе             

14 282,98 тис. грн. 
 
Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ  
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Рішення тридцять четвертої 
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Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
19 серпня 2022 року № 279 

 

 

 

(нова редакція) 
 
 

 
 

 
м. Пирятин 



 

1. Вступ 

Однією з цілей стратегічного розвитку населеного пункту визначено 
створення більш безпечного та комфортного середовища для проживання, що 
досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. 

У комунальній власності міської територіальної громади знаходиться 
вулиці, провулки та площі, мережі зовнішнього освітлення вулиць, зелені 
насадження ( парки, сквери, газони, клумби), кладовища, сміттєзвалище, інші 
об’єкти благоустрою, які потребують постійного догляду та ремонту. 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Протягом останніх років у житлово-комунальному господарстві міської ї 

територіальної громади, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна 
кількість проблем, які потребують негайного вирішення. Такими проблемами в 
сфері благоустрою залишаються: 

недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі; стан 
тротуарів та доріг; 

недостатній рівень озеленення населених пунктів, велика кількість старих 
небезпечних дерев, неконтрольоване поширення карантинних рослин-алергенів 
та амброзії; 

наявність на території міської територіальної громади численних 
несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів та відходів будівництва, 
недосконала система їх збору, вивезення та утилізації; 

після об’єднання міської територіальної громади було створено 17 
старостинських округів на території Пирятинської міської територіальної 
громади, територія яких потребує покращення рівня благоустрою. 

Проведення робіт із благоустрою повинно здійснюватись широким колом 
осіб. Необхідність комплексного благоустрою територій продиктована 
потребою забезпечення проживання людей у більш комфортних та безпечних 
умовах. Застосування програмно-цільового методу дозволить здійснити 
реалізацію комплексу заходів, що забезпечить досягнення необхідного рівня 
впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій. 

Програма розроблена на виконання основних вимог Законів України 
„Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про благоустрій населених 

пунктів“, „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про 
відходи“. 

3. Мета Програми 
Метою Програми є виконання повноважень у сфері благоустрою 

населених пунктів згідно Закону України „Про благоустрій населених пунктів“, 
а саме: 

1) затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених 
пунктів, забезпечення їх виконання; 

2) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення 
здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених 
пунктів, визначення повноважень цих органів (служб); 



3) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і 
порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 

4) організація  місць відпочинку для населення; 
5) розроблення схем санітарного очищення населених пунктів; 
6) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 
7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій 

(балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою; 
8) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних 

ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою 
населених пунктів; 

9) здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, 
інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх 
озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо; 

10) надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою 
будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого 
призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні 
об'єктів благоустрою; 

11) визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах 
благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього 
освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою; 

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою 
населених пунктів; 

13) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань 
юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні 
збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони 
навколишнього природного середовища. 

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 
архітектурно – художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 
економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій територій та 
сприятливе для життєдіяльності людини середовище. 

Для розв’язання поставлених завдань необхідно: 
запровадити схеми санітарної очистки та прибирання міста і сіл;  

проводити роз’яснювальну роботу з населенням з питань благоустрою та 
санітарного стану; 
організувати належне утримання об’єктів благоустрою на території 17 

старостинських округів Пирятинської міської територіальної громади; 
забезпечити виконання заходів по боротьбі з наявними карантинними 

організмами в т.ч. амброзією полинолистою з використанням необхідної 
кількості спецінвентаря, спецтехніки, матеріалів та обладнання для 
забезпечення ефективної боротьби з ними; 

уточнити перелік норм і правил, дотримання яких забезпечить 
покращення благоустрою населених пунктів; 

здійснювати постійний контроль за станом благоустрою міста і сіл та за 
виконанням робіт з благоустрою. 



Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів бюджету міської 
територіальної громади, коштів обласного бюджету та інших джерел 
фінансування. Орієнтовний обсяг фінансування – 14 282,98 тис. грн. 

Виконання Програми буде здійснюватися протягом січня – грудня 2022 
року. 

 
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Візитною карткою будь-якого населеного пункту є його благоустрій. 

Завдання та заходи комплексного благоустрою території міської громади 
розглядаються як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні 
умови життя кожного її мешканця. 

Виконавцем робіт з благоустрою міської територіальної громади є 
комунальне підприємство „Каштан“. 

Виконання заходів Програми передбачають реалізацію наступних 
завдань: 

організація природоохоронних заходів, санітарне очищення населених 
пунктів – організація прибирання територій, облаштування майданчиків для 
розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, придбання 
баків для сміття пластикових на 120 л для проведення подворового вивезення 
сміття, встановлення урн для випадкового сміття, забезпечення своєчасного 
вивезення ТПВ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утримання полігону 
твердих побутових відходів, запобігання несприятливим наслідкам підтоплення 
та ліквідація їх в разі виникнення  тощо; 

забезпечення утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт 
мереж зовнішнього освітлення вулиць та світлофорів; 

озеленення (охорона та утримання зелених насаджень, викошування 
газонів (трави, бур’яну), спилювання аварійних та сухостійних дерев, 
формувальне обрізування дерев, кущів, корчування пнів, зменшення площ 
вогнищ карантинних організмів в т.ч. амброзії полинолистої до повної їх 
ліквідації шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів 
боротьби: агротехнічних, механічних і хімічних, тощо); 

придбання матеріалів для облаштування місця для відвідувачів КБ 
„Приватбанк“ (лавочки, урни, дерева тощо); 

ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі (прибирання та 
підмітання вулиць, проведення ямкового ремонту доріг та вулиць з 
відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, поребриків, систем зливової 
каналізації, розчищення снігових наметів, посипання піскосумішшю та сіллю 
технічною доріг, тощо); 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження 
експертизи по обʼєкту: „Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин 
Лубенського району Полтавської області“; 

інші роботи та витрати (придбання матеріалів для утримання малих 
архітектурних форм, обладнання, інвентаря, спеціального робочого одягу, 
проведення навчання та професійної підготовки спеціалістів, придбання 
паркових лав, сміттєвих урн залізобетонні плити (секції) та залізобетонні 



стовпи, навіс, пристрої примусового зниження швидкості, щебінь, гранвідсів, 
пісок, цемент, поточний ремонт лав, освітлення, придбання контейнерних 
майданчиків, контейнерів для ТПВ, тощо). 

Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити: 
підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарного очищення; 
часткове вирішення питання зайнятості населення; 
поліпшення санітарного стану та естетичного стану населених пунктів, 

навколишнього природного середовища та створення кращих умов для 
проживання мешканців; 

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 
природне середовище та здоров’я людини, створення умов для очищення 
територій від забруднення побутовими відходами; 

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання 
(придбання контейнерів); 

підвищення ефективності функціонування підприємств із питань 
благоустрою та санітарного очищення; 

освітлення вулиць відповідно до потреб громади; 
реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою населених 

пунктів міської територіальної громади; 
забезпечення належних умов відпочинку населення тощо. 
 

5. Шляхи реалізації поставлених завдань 
Організацією природоохоронних заходів (санітарним очищенням міста і 

сіл міської територіальної громади, вивезенням ТПВ, ліквідацією 
несанкціонованих сміттєзвалищ) займаються 11 працівників підприємства, а 
саме: трактористи МТЗ-80, МТЗ-82, водії екскаваторів „Борекс“, вантажники. 

У 2022 році планується до вивезення та розміщення ТПВ з території 
міської територіальної громади близько 33 015 м³. Утримання полігону твердих 
побутових відходів входить до обов’язків робітника з благоустрою, який 
займається організацією та контролем за розміщенням ТПВ на сміттєзвалищі та 
машиніста бульдозера Т-130; прибирання територій здійснюють 10 робітників з 
благоустрою. 

Утриманням, поточним ремонтом та обслуговуванням мереж вуличного 
освітлення, світлофорів займаються електрики. Для виконання робіт буде 
задіяна автовишка. У 2022 році заплановано використати електроенергії на 
суму 824,0 тис. грн., на придбання та заміну ламп, світильників вуличного 
освітлення, кабелю – 100,0 тис. грн. 

Озеленення міста входить до обов’язків 3 озеленювачів. Для виконання 
цих робіт є в наявності бензопили „Штіль“ та бензокоси, висоторіз. Для 
обрізання дерев використовується автовишка.  

Передбачається залучення інших працівників для робіт по низькому 
скошуванні рослин амброзії полинолистої перед цвітінням у період бутонізації, 
а також виривання рослин амброзії з корінням та їх подальшим знищенням. 

Покращенням санітарного стану, озелененням територій, утриманням 



зелених насаджень та іншими роботами на території 17 старостинських округів 
будуть займатися 7 робітників з благоустрою протягом січня - грудня 2022 року 
та 17 робітників протягом травня-жовтня 2022 року, витрати на оплату праці 
складатимуть 1 555,53 тис. грн. (ЗП 1 275,025 тис. грн., ЄСВ 22% - 280,505 тис. 
грн.). Планується залучити до громадських робіт на території Вікторійського 
старостинського округу незайняте населення, яке зареєстроване в Пирятинській 
районній філії Полтавського обласного центру зайнятості при співфінансуванні 
Фонду-70% (2 чол.), в т.ч. заробітна плата 26,91 тис. грн. ЄСВ,22% – 7,59 тис. 
грн. Організація та контроль за проведенням робіт по благоустрою територій 
старостинських округів, покладається на старост старостинських округів.  

Утримання території цвинтаря здійснює робітник з благоустрою, який 
займається прибиранням території цвинтаря, вирубкою чагарників, 
викошуванням бур’янів, в зимовий період – розчищенням снігу. Включена 
оплата послуг водопостачання. 

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі включають роботи по 
розчищенню доріг від снігу та посипання піскосумішшю, якими займаються 
трактористи МТЗ-80 (РУМ), МТЗ-82, ЮМЗ, МАЗ-5340 з відвалом, екскаватори 
„БАМ-2014“. Прибирання та підмітання територій виконують робітники з 
благоустрою. Грейдерування вулиць здійснюватиме автогрейдер. Також 
дорожніми робітниками проводиться оновлення вуличної розмітки, заміна та 
встановлення дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг та тротуарів. 

Передбачаються інші роботи та витрати (придбання матеріалів для 
утримання малих архітектурних форм, обладнання, інвентаря, паркових лав, 
сміттєвих урн, святкове оформлення, яке передбачає покращення естетичного 
вигляду міста і сіл в святкові дні, поточний ремонт лав, освітлення, придбання 
контейнерних майданчиків, контейнерів для ТПВ, санітарних модулів тощо). 

Розрахунки здійснюються на підставі звітів про виконані роботи шляхом 
перерахування міжбюджетного трансферу підприємству на рахунок, відкритий 
в Держказначействі. 

 
7. Контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на 
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.) та старост старостинських 
округів. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконкому міської ради 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 Євгеній КРАГЕЛЬ 

 
 



Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
Програми покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська міська рада 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
Розпорядження міського голови від  23.11.2021 

№ 272 
3. Розробник програми КП „Каштан“ 
4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми КП „Каштан“ 
6. Учасник програми КП „Каштан“ 
7. Термін реалізації програми Січень – грудень 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 Пирятинської міської територіальної 
громади 

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

14 282,98 
  

9.1. коштів бюджету міської територіальної громади 14 282,98   

 кошти обласного бюджету    

 Коштів інших джерел    

 

 
 
 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення 
Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

територіальної громади 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: 

14 282,98   14 282,98 

кошти бюджету міської 
територіальної громади 

14 282,98   14 282,98 

кошти обласного бюджету     

кошти не бюджетних джерел     



Додаток 3.1 
Напрями діяльності та заходи 

Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  
територіальної громади  на 2022 рік 

 
№

  
Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік  заходів  
програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

Відповід

альний 
виконав

ець 
заходу 
програм

и 

Джерела 
фінансу 
вання 

Орієнто

вні 
обсяги 
фінансу

вання 
(вартість

), тис. 
грн. 

Очікуваний 
результат 

1 Житлово – 
комунальне 
господарство 
(покращення  
благоустрою 
Пирятинської  
територіально

ї громади) 
 
 

Оплата праці 
в т.ч.: 

-  заробітна плата; 
- єдиний соціальний 

внесок 22% 

2022  
рік 

КП 
„Каштан

“ 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальн

ої громади 

9 760,0 
 

8 000,0 
 

1 760,0 

Виконання 
повноважень у 

сфері 
благоустрою 

населених пунктів 
здійснюється 

згідно 
калькуляцій 

2 Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар в т.ч.: 

- паливно-мастильні 
матеріали; 

- матеріали для 
благоустрою міста 
та старостинських 

округів; 
-залізобетонні 
плити (секції) та 
залізобетонні 

стовпи; 
-сміттєві баки 

пластикові на 120 л; 
- щебінь, гранвідсів, 

пісок; 
- піскосуміш та сіль 

технічна для 
посипання доріг; 

- матеріали на 
вуличне освітлення; 

 
- запчастини; 

 
- озеленення; 

 
та інше 

2022 
рік 

КП 
„Каштан

“ 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальн

ої громади 

3 318,48 
 
 
 

1 144,48 
 
 

549,0 
 

 
 

340,0 
 

 
 

540,0 
 
 

100,0 
 

175,0 
 

100,0 
 

200,0 
 

150,0 
 

20,0 

Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та  
інвентаря 
(паливно-
мастильні 
матеріали, 

піскосуміш та 
сіль технічна для 
посипання доріг, 
лавочки, урни, 
запчастини, 
дорожнє 

обладнання, 
залізобетонні 
плити (секції) та 
залізобетонні 
стовпи, навіс, 
пристрої 

примусового 
зниження 
швидкості, 

щебінь,гранвідсі
в,пісок, цемент 

тощо) 



3 Оплата 
енергоносіїв в 

т.ч.: 
- електроенергія; 

 
-природний газ; 

 
- водопостачання 

2022  
рік 

КП 
„Каштан

“ 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальн

ої громади 

835,0 
 
 

824,0 
 

1,0 
 

10,0 

Забезпечення 
оплатою: 

електроенергії по 
освітленню 
вулиць, 

природного газу 
спаленого біля 
памʼятнику, води 
для поливання 

клумб, 
забезпечення 

водопостачанням 
громадські 
вбиральні 

4 

Послуги сторонніх 
організацій 

в т.ч.: 
- послуги з 

поточних ремонтів 
транспортних 

засобів,бензокіс, 
бензопил та інші 

послуги; 
- послуги з 
професійної 
підготовки 
спеціалістів 

2022 
рік 

КП 
„Каштан

“ 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальн

ої громади 

110,0 
 

 
 

100,0 
 
 
 
 
 

10,0 
 

Проведення 
поточних 
ремонтів 

транспортних 
засобів,бензокіс 
та бензопил та 
інші послуги 

 

5 

Залучення до 
громадських робіт 

незайнятого 
населення, яке 
зареєстроване в 
Пирятинській 
районній філії 
Полтавського 

обласного центру 
зайнятості при 
співфінансуванні 
Фонду-70% (2 
чол.), в т.ч. 

заробітна плата 
26,91 тис. грн. 
ЄСВ,22% – 7,59 

тис.грн. 

2022 
рік 

КП 
„Каштан“ , 
Пирятинс

ька 
районна 
філія 

Полтавськ

ого 
обласного 
центру 

зайнятості

 
бюджет 

міської ТГ 
 

 кошти 
бюджету 
Фонду 

загальнообо 
в’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України 

34,5 
 в т. ч.  
10,4 

  
 

24,1 

Залучення до 
громадських 

робіт 
незайнятого 
населення, що 
зареєстроване в 
Пирятинській 
районній філії 
Полтавського 
обласного 
центру 

зайнятості 

  Всього:    14 057,98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3.2 
 

Напрями діяльності та заходи 
Програми покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

№ Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконан 

ня 
заходу 

Відповідал

ь ний 
виконавець 
заходу 

Програми 

Джерела 
фінансу 
вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня 

(вартість), 
тис. 

гривень, у 
тому числі: 

Очікуваний 
результат 

 Житлово – 
комунальне 
господарство 
(покращення 
благоустрою 
Пирятинської 
територіальн 
ої громади) 

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації та 
проходження 
експертизи по 
об'єкту : "Нове 
будівництво 

кладовища біля 
м. Пирятин 
Лубенського 

району 
Полтавської 
області" 

2022 рік КП 
„Каштан” 

Бюджет 
міської 
територі 
альної 
громади 

225,0 Планується 
виготовити 
проектно-
кошторисну 

документацію та 
проходження 
експертизи по 
об'єкту : "Нове 
будівництво 

кладовища біля 
м. Пирятин 
Лубенського 

району 
Полтавської 
області". 

Всього    225,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0216030, 0217461, 0217330 

 
 
 
 
Рік 

 
 
 

Правова 
підстава 

Річний 
обсяг 

фінансува

ння 
Програми 

 
В тому числі по місяцях, тис. грн. 

 
Всього,  
тис. грн. 

С
іч
ен
ь 

Л
ю
ти
й
 

Б
ер
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К
в
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ен
ь
 

Т
р
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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  
тридцять 
четвертої 

позачергової 
сесії  

міської ради 
від  

19 серпня 
2022 року 
№ 279 

 
14 282,98 

1 
31

3,
70

 

1 
51

7,
00

 

1 
60

0,
00

 

1 
41

1,
00

 

1 
63

0,
00

 

1 
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0,
00

 

1 
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0,
00
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3,

48
 

54
3,

50
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86
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58
4,
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Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 
 
19 серпня 2022 року 


