
                                                                                 
  
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання 

 
 
13 вересня 2022 року  № 320 
 
Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 
середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 
період 2021-2022 років 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, статті 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного 
середовища“, статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів“, 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147„Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів“ (зі змінами), регіональної цільової Програми охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на               
2017 – 2021 роки („Довкілля-2021“), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії 
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року № 405, 
з метою реалізації заходів щодо поліпшення стану навколишнього природного 
середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного 
розвитку громади, створення належних умов для забезпечення безпечного для 
здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, враховуючи 
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Програми з охорони навколишнього природного 
середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 
період 2021-2022 років, затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 115 (зі змінами), 
виклавши Програму у новій редакції, що додається. 
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо змін до Програми з охорони навколишнього природного середовища на 

території Пирятинської міської територіальної громади  
на період 2021-2022 років 

 Програма з охорони навколишнього природного середовища на території 
Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років затверджена 
рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 
2020 року№ 115. 
 Внесені зміни рішеннями: пʼятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 
скликання від 26 січня 2021 року № 56; сьомої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 119; дев’ятої позачергової сесії 
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021року № 382; десятої 
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 410; 
тринадцятої сесії восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 592; п’ятнадцятої 
сесії восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 706; сімнадцятої сесії восьмого 
скликання від 27 жовтня 2021 року № 753; дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання 
від 24 листопада 2021 року № 811; двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24 
грудня 2021 року № 898, двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання від 27 квітня 
2022 року № 172, тридцять четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 19 
серпня 2022 року № 282; тридцять п’ятої сесії восьмого скликання від 31 серпня 2022 
року № 291. У зв’язку з необхідністю проведення коригування проєктно-
кошторисних документацій, просимо на позачерговій сесії внести наступні зміни: 

№  Перелік робіт Затверджено по діючій 
Програмі, тис.грн. 

Проєкт змін до 
програми, тис.грн. 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), тис. грн, у 
тому числі: 

1. Реконструкція 
каналізаційного колектору 
від КНС №1 (вул.Січових 
Стрільців, 21„в“ до КНС 
№2 (вул. Саксаганського, 

23) в м.Пирятин, 
Полтавської області, в т.ч 

коригування ПКД.  

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
1647,592 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
1647,592 

 
Всього: 
3295,184 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
+50,00 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
0,00 

 
Всього: 

50,00 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
1697,592 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
1647,592 

 
Всього: 
3345,184 

2. ПКД „Реконструкція мережі 
водопроводу в с. Калинів 
Міст Лубенського району, 

Полтавської області. 
Коригування“ 

0,00 +50,00 50,00 

 Всього 75 050,7 100,0 75150,7 

Після внесення змін фінансування Програми складе 75 150,7 тис.грн.  
 
 
Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Рішення тридцять сьомої 
позачергової сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
13 вересня 2022 року № 320 

 

 
 
 

ПРОГРАМА 
з охорони навколишнього 

природного середовища на території 
Пирятинської міської територіальної 
громади на період 2021-2022 років 

 
(нова редакція) 

 

 
 
 

м. Пирятин 



Вступ 
Пріоритетна увага до охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку 
України, її регіонів та кожного населеного пункту.  

Важливість акцентування діяльності місцевої влади на екологічному 
аспекті сталого розвитку обумовлена тими ж причинами, які в глобальному 
масштабі обумовили формування програми дій ООН „Порядок денний на ХХІ 
століття“:  

• по-перше, постійним розвитком виробничої діяльності, 
виникненням нових виробництв та матеріалів, більшість з яких в процесі свого 
функціонування та після його завершення являє собою джерела забруднення 
навколишнього середовища і становлять екологічну загрозу; 

• по-друге, виснаженням природних можливостей забезпечення 
здорового способу життя людей. 

Саме тому на території Пирятинської міської територіальної громади 
здійснюється політика, спрямована на захист життя і здоров’я населення від 
негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища, 
досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 
використання і відтворення природних ресурсів.  

Програма з охорони навколишнього природного середовища на території 
Пирятинської міської  територіальної громади на період 2021 – 2022 років (далі 
– Програма) розроблена з однією метою – забезпечення максимально 
ефективного використання та активізації природного фактору здорового 
способу життя жителів громади.  

Це означає необхідність створення умов для мешканців та гостей громади 
користуватися:  

• чистим повітрям; 
• чистою водою; 
• екологічно чистими продуктами харчування; 
• екологічно чистими рекреаційними ресурсами міста. 
 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, 
раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими 
питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку 
громади. 

Програма – комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного 
впливу на довкілля, поліпшення стану навколишнього природного середовища 
та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку 
громади. 

Стабільна екологічна та санітарна безпека в громаді потребує визначення 
пріоритетних напрямків екологічного розвитку громади, із встановленням 
балансу між задоволенням сучасних потреб людства, і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 



Основними екологічними проблемами, з якими стикається Пирятинська  
громада, є: 

висока зношеність мережі централізованого водопостачання та 
водовідведення; 

незадовільний стан якості поверхневих вод; 
негативний вплив каналізаційних стоків на навколишнє природне 

середовище; 
низький рівень екологічної культури та свідомості населення. 
 

2. Мета Програми 
Метою Програми є зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє середовище, забезпечення належної санітарії у громаді, 
забезпечення екологічної безпеки, формування безпечних умов життєдіяльності 
людей, покращення благоустрою населених пунктів міської ради. 

Реалізація проєкту „Нове будівництво каналізаційних напірних та 
самопливних мереж в м.Пирятин Полтавської області“ планується здійснити за 
рахунок коштів статутного капіталу Пирятинських госпрозрахункових очисних 
споруд, який збільшено за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської 
територіальної громади та обласного бюджету Полтавської області (Обласний 
фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області), з 
метою цільового використання бюджетних коштів, в умовах дії воєнного стану. 

 
3.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 

Шляхами і способами розв’язання проблеми є: 
розвиток мережі водопостачання та водовідведення громади;  
будівництво зливної станції для приймання побутових та промислових 

стічних вод, що дасть можливість забезпечити безперебійне, цілодобове 
приймання стічних вод, які вивозяться асенізаційним  транспортом з території 
Пирятинської міської територіальної громади; 

придбання спецтехніки для забезпечення вакуумного очищення 
колодязів, відстійників, зливних і каналізаційних ям з подальшим 
транспортуванням до місць розвантаження; 

удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами 
шляхом придбання євроконтейнерів об’ємом 1.1 м.куб.; 

придбання сміттєвоза із заднім завантаженням (18,5 м.куб); 
формування екологічної культури, насамперед у дітей та молоді; 
розчистка та поліпшення екологічного стану р.Удай. 
 

4. Завдання, заходи і строки виконання Програми 
Основними завданнями Програми є: 
забезпечення належного рівня санітарії, водопостачання та 

водовідведення у громаді; 
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки; 
забезпечення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 



природного середовища;  
заходи з оновлення контейнерного господарства з метою удосконалення 

системи поводження з твердими побутовими відходами; 
поліпшення екологічного стану р.Удай; 
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.  
Строки виконання Програми: 2021-2022 рік 
Основними заходами Програми є: 
Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових 

Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул. Саксаганського, 23) в м.Пирятин, Полтавської 
області; 

Виготовлення проєкту та будівництво зливної станції для приймання 
побутових та промислових стічних вод, які вивозяться асенізаційним 
транспортом з населених пунктів Пирятинської громади. 

Придбання мулососного автомобіля з поворотним відвалом на базі 
автомобіля МАЗ або його аналогів та 10 євроконтейнерів об’ємом 1.1 м.куб. 

Виготовлення робочого проєкту та проведення робіт по реконструкції 
очисних споруд типу „Джерело“ Д 50 м.куб/добу в с.Грабарівка Лубенського 
району Полтавської області. 

Придбання сміттєвоза із заднім завантаженням (бункер 18,5 м3) з 
додатковим обладнанням: відвал новий, в стандартному заводському 
виконанні, виготовлений 2020 року ( на шасі виготовленому 2018-2020 року). 

Розчистка та поліпшення екологічного стану ділянки р.Удай в 
адміністративних межах Дейманівської сільської ради Пирятинського району 
Полтавської області . 

Проведення моніторингу якості води та ґрунту  під час виконання робіт 
по реалізації проекту „Розчистка та поліпшення екологічного стану р.Удай в 
адміністративних межах Дейманівської сільської ради Пирятинського району 
Полтавської області“. 

Проведення моніторингу впливу на біологічне різноманіття від виконання 
проекту „Розчистка та поліпшення екологічного стану р.Удай в 
адміністративних межах Дейманівської сільської ради Пирятинського району 
Полтавської області“. 

Реконструкція централізованої мережі водопостачання по 
вул.Авіамістечко в с.Велика Круча Пирятинського району Полтавської області. 

Поточний ремонт ділянки лінії мережі водопостачання по вул.Центральна 
та вул.Садовій в с.Малютинці Лубенського району Полтавської області.  

Поточний ремонт мережі водогону в с.Нові Мартиновичі Лубенського 
району Полтавської області. 

Розчистка ділянки русла р.Удай біля о.Масальський в м.Пирятин 
Лубенського району Полтавської області. Реконструкція. 

Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля по проєкту „Розчистка ділянки 
русла р.Удай біля о.Масальський в м.Пирятин Лубенського району Полтавської 
області. Реконструкція.‟ 

Нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в 
м.Пирятин Полтавської області. 



Реконструкція очисних споруд в с.Велика Круча Лубенського району 
Полтавської області. 

5. Очікувані результати 
В результаті реалізації програмних заходів очікується: 
прийняття екологічно виважених управлінських рішень; 
ефективне використання коштів, передбачених на природоохоронні 

заходи та комплексне вирішення екологічних проблем Пирятинської міської 
територіальної громади; 

безперебійне, цілодобове приймання стічних вод, які вивозяться 
асенізаційним транспортом з території Пирятинської громади та облік 
промислових та побутових стоків; 

забезпечення безперебійного водопостачання у населених пунктах 
громади; 

забезпечення вакуумного очищення колодязів, відстійників, зливних і 
каналізаційних ям з подальшим транспортуванням до місць розвантаження; 

забезпечення жителів громади якісними послугами з водовідведення;  
заходи з оновлення контейнерного господарства, удосконалення системи 

поводження з твердими побутовими відходами; 
організація подворового збирання ТПВ в місті; 
поліпшення екологічного стану р.Удай 
підвищення рівня екологічної культури та екологічної свідомості 

громадян; 
 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету міської територіальної громади, обласного, державного 
бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, власних 
коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Програма розрахована на період 2021-2022 років і має бути реалізована шляхом 
проведення заходів і робіт, передбачених головними напрямками.  

 
7. Контроль за реалізацією Програми 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А., постійні комісії 
міської ради з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства,  транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) та з питань 
земельних відносин та охорони природи (Гусак О.М.) 
 
 
 
Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 



Додаток 1  
 

П А С П О Р Т  
Програми з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської 

міської територіальної громади на період 2021-2022 роки 
1. Ініціатор розроблення Програми  Відділ  земельних та екологічних питань виконкому 

Пирятинської міської ради 
Відділ управління комунальною власністю та 
житлово-комунального господарства виконкому 
Пирятинської міської ради  
Відділ містобудування та архітектури  Пирятинської 
міської ради 

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

Розпорядження міського голови від 11.12.2020 № 253 

3  Розробник Програми  Відділ земельних та екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради; 
Відділ управління комунальною власністю та 
житлово-комунального господарства виконкому 
Пирятинської міської ради  
Відділ містобудування та архітектури Пирятинської 
міської ради 

4  Співрозробник Програми  --- 
5  Відповідальний виконавець Програми  Відділ управління комунальною власністю та 

житлово-комунального господарства виконкому 
Пирятинської міської ради, відділ земельних та 
екологічних питань виконавчого комітету міської 
ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету міської ради, фінансове 
управління Пирятинської міської ради, Департамент 
будівництва, містобудування і архітектури та 
житлово-комунального господарства Полтавської 
обласної державної адміністрації, Виконком міської 
ради  

6  Учасник Програми  Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат, 
КП „Малютинське“, КП „Новомартиновицьке“ 

7 Термін реалізації Програми  2021-2022 роки 
 Етапи  виконання Програми (для 

довгострокових програм) 
- 

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

Бюджет міської територіальної громади, кошти 
обласного, державного бюджетів, фондів охорони 
навколишнього природного середовища, власних 
коштів підприємств та інших джерел, не заборонених 
законодавством 

9  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі(тис.грн.):  

75150,7 тис. грн. 

 коштів бюджету Пирятинської міської 
територіальної громади 

31584,976 тис.грн 

 Обласний бюджет 42439,75 тис.грн 

 Інші джерела фінансування  1 125,974 тис. грн. 

 
 
 
 



Додаток 2  
 

Ресурсне забезпечення Програми 
Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 роки 
 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

 програми 

Етапи виконання 
програми 

Усього витрат  
на виконання 
Програми,  
тис. грн. 

І ІІ 
2021 рік 2022 рік 

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

25 666,101 49484,599 75 150,7 

Бюджет міської територіальної 
громади 

10 744,541 20840,435 31 584,976 

Обласний фонд охорони 
навколишнього природного 
середовища Полтавської області 

14 203,573 28236,177 42439,75 

 Інші джерела фінансування 717,987 407,987 1 125,974 

 
 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи  
Програми з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської  територіальної громади на 

період 2021-2022 років 
 
 

№  

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн, у 
тому числі: 

Очікуваний результат 

2021 рік 
1. „Будівництво 

напірного колектора 
в м. Пирятин 

Полтавської області“  
Перерахунок 
кошторисної 

вартості в поточні 
ціни 

Ліквідація екологічних ризиків від 
потрапляння стічних вод до 
водних об’єктів, підземних, 
ґрунтових вод, ґрунту, якісне 

покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації, шляхом 
будівництва напірного колектора 

протяжністю 2,35 км  

2021 Виконком міської ради 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
Пирятинські госпрозрахункові 
очисні споруди, фінансове 
управління Пирятинської 

міської ради 
Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 
житлово-комунального 

господарства Полтавської 
обласної державної 

адміністрації 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області 
 

Всього: 

2901,985 
 
 

2879,076  
 
 
 
 
 
 

5781,061 

Запобігання та усунення 
негативного впливу 

потрапляння каналізаційних 
стоків в навколишнє 
природне середовище; 
розширення мережі 

водовідведення громади  

2. „Реконструкція 
мережі 

водовідведення                 
в м.Пирятин 

Полтавської області“ 
Перерахунок 
кошторисної 

Покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації, 
недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневим вод, 
ґрунту, шляхом реконструкції 
самопливного каналізаційного 

2021 Виконком міської ради 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
Пирятинські госпрозрахункові 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 

1388,964 
 

 
1370,105 

 
 

 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану 
території м.Пирятин 



вартості в поточні 
ціни 

колектора протяжністю  
0,975 км 

очисні споруди, фінансове 
управління Пирятинської 

міської ради 
Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 
житлово-комунального 

господарства Полтавської 
обласної державної 

адміністрації 

середовища 
Полтавської області 

 
Всього: 

 
 
 

2759,069 

3. Реконструкція 
каналізаційного 

колектору від КНС 
№1 (вул.Січових 

Стрільців, 21„в“ до 
КНС №2 (вул. 
Саксаганського, 
23) в м.Пирятин, 

Полтавської області 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
м.Пирятин, покращення санітарно 

– епідеміологічної ситуації, 
недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневих вод, 
ґрунту, попередження збільшення 

антропогенного впливу на 
навколишнє середовище річки 
Удай шляхом реконструкції 

існуючої мережі водовідведення 
протяжністю  

2,6 км. 

2021 Виконком міської ради, 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
відділ бухгалтерського обліку 

та звітності 
Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 
житлово-комунального 

господарства Полтавської 
обласної державної 

адміністрації 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 
 

 
Всього: 

1647,592 
 
 

 
1647,592 

 
 
 

 
 
 

 
 

3295,184 

Недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневих вод, 
ґрунту, попередження 

збільшення антропогенного 
впливу на навколишнє 
середовище річки Удай 

4. Виготовлення 
проєкту та 

будівництво зливної 
станції для 
приймання 
побутових та 

промислових стічних 
вод, які вивозяться 

асенізаційним 
транспортом з 

населених пунктів 
Пирятинської 

громади 

Безперебійне, цілодобове 
приймання стічних вод, які 
вивозяться асенізаційним 
транспортом з території 

Пирятинської громади та облік 
промислових та побутових стоків; 

здійснення відбору проб для 
контролю якості стічних вод 

2021 Виконком міської ради, 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 
Пирятинської міської ради  
Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 
житлово-комунального 

господарства Полтавської 
обласної державної 

адміністрації, 
Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

Пирятинські 
госпрозрахункові 
очисні споруди 

Всього: 

1105,0 
 
 
 

1105,0 
 
 
 
 
 
 

310,0 
 

2520,0 

Безперебійне, цілодобове 
приймання стічних вод, які 
вивозяться асенізаційним 
транспортом з території 

Пирятинської міської ОТГ, 
відсутність 

несанкціонованих зливів 
каналізаційної рідини на 
території Пирятинської 

міської громади 



5.  Придбання 
мулососного 
автомобіля з 

поворотним відвалом 
на базі автомобіля 
МАЗ або його 
аналогів та 10 

євроконтейнерів 
об’ємом 1.1 м.куб.  

Забезпечення вакуумного 
очищення колодязів, відстійників, 
зливних і каналізаційних ям з 

подальшим транспортуванням до 
місць розвантаження; 

заходи з оновлення контейнерного 
господарства з метою 
удосконалення системи 
поводження з твердими 
побутовими відходами 

2021 Грабарівський 
психоневрологічний будинок-

інтернат 
 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 
господарства Полтавської 

обласної державної 
адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

3021,8 Забезпечення вакуумного 
очищення колодязів, 
відстійників, зливних і 
каналізаційних ям; 

оновлення контейнерного 
господарства та 

удосконалення системи 
поводження з твердими 
побутовими відходами 

6. Виготовлення 
робочого проєкту та 
проведення робіт по 

реконструкції 
очисних споруд типу 

„Джерело“ Д 50 
м.куб/добу в 
с.Грабарівка 

Лубенського району 
Полтавської області 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
с.Грабарівка, покращення 

санітарно – епідеміологічної 
ситуації 

2021 Грабарівський 
психоневрологічний будинок-

інтернат 
 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 
господарства Полтавської 

обласної державної 
адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

1420,0 Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
с.Грабарівка, покращення 

санітарно – епідеміологічної 
ситуації 

7. Придбання 
сміттєвоза із заднім 
завантаженням 

(бункер 18,5 м3) з 
додатковим 

обладнанням: відвал 
новий, в 

стандартному 
заводському 
виконанні, 

виготовлений 2020 
року (на шасі 

виготовленому 2018-
2020 року) 

Оновлення автопарку  
КП „Каштан“; 

Організація подворового збирання 
ТПВ від міського населення; 
Забезпечення розчистки снігу. 

2021 Виконком міської ради 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
фінансове управління 

Пирятинської міської ради 
 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 
господарства Полтавської 

обласної державної 
адміністрації 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

Всього: 
 
 

1860,0 
 
 

1860,0 
 
 
 
 
 

 
3720,0 

Придбання додаткової 
одиниці спецтехніки для КП 

„Каштан“; 
Зміна підходу у зборі ТПВ 

від населення; 
Використання автомобіля 

під час снігопадів. 



8. Розчистка та 
поліпшення 

екологічного стану 
ділянки р.Удай; 

відновлення водності 
річки.  

 

Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 

р.Удай в адміністративних межах  
Дейманівської сільської ради 

Пирятинського району 
Полтавської області 

2021 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 
Департамент екології та 
природних ресурсів  
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 
Обласний фонд 

охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області 
 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
1 350,0 в т.ч.: 

 
900,0 

 
 

 
 
 

450,0 

Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 
р.Удай в адміністративних 

межах Дейманівської сільської 
ради Пирятинського району 

Полтавської області. 

9. Проведення 
моніторингу якості 
води та ґрунту  під 
час виконання робіт 
по реалізації проекту 

„Розчистка та 
поліпшення 

екологічного стану 
р.Удай в 

адміністративних 
межах Дейманівської 

сільської ради 
Пирятинського 

району Полтавської 
області“ 

Виконання лабораторних 
визначень якості води та ґрунту   

2021 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 

Бюджет міської 
територіальної громади 

18,5 Проведення моніторингу 
якості води та ґрунту  під час 
виконання робіт по реалізації 

проекту „Розчистка та 
поліпшення екологічного 

стану р.Удай в 
адміністративних межах 

Дейманівської сільської ради 
Пирятинського району 
Полтавської області“ 

10. Проведення 
моніторингу впливу 

на біологічне 
різноманіття від 

виконання проекту 
„Розчистка та 
поліпшення 

екологічного стану 
р.Удай в 

адміністративних 
межах Дейманівської 

сільської ради 
Пирятинського 

району Полтавської 
області“. 

Виконання науково-дослідної 
роботи за темою „Звіт про  

моніторинг впливу на біологічне 
різноманіття від виконання 

проекту „Розчистка та поліпшення 
екологічного стану р.Удай в 
адміністративних межах 

Дейманівської сільської ради 
Пирятинського району 
Полтавської області“. 

2021 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 

Бюджет міської 
територіальної громади 

12,5 Отримання звіту про 
моніторинг впливу на 

біологічне різноманіття від 
виконання проекту „Розчистка 
та поліпшення екологічного 

стану р.Удай в 
адміністративних межах 

Дейманівської сільської ради 
Пирятинського району 
Полтавської області“. 



11. Поліпшення  
централізованої 

мережі 
водопостачання 

Реконструкція централізованої 
мережі водопостачання по 
вул.Авіамістечко в с.Велика 
Круча Пирятинського району 

Полтавської області 

2021 Виконком міської ради 
 
 

 
 

Бюджет міської 
територіальної громади 

 
Інші джерела 
фінансування  

1 007,987 
 

600,0 
 
 

407,987 

Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

12. Поліпшення  
централізованої 

мережі 
водопостачання 

Поточний ремонт ділянок мережі 
водопостачання в с.Малютинці 
Лубенського 
району Полтавської області по 

вул.Центральна-49,447, 
вул.Набережна-25,340, 

вул.Садова -свердловина №6- 
46,025, вул.Садова- 

свердловина №7-49,198 
та інше 

2021 КП „Малютинське“ 
Виконком міської ради 

 

Бюджет міської 
територіальної громади 

Інші джерела 
фінансування 

180,1  Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

13. Поліпшення  
централізованої 

мережі 
водопостачанян 

Придбання будівельних 
матеріалів 

2021 КП „Малютинське“ 
Виконком міської ради 

Бюджет міської 
територіальної громади 

49,9 Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

14. Поліпшення 
централізованої 

мережі 
водопостачанян 

Поточний ремонт мережі 
водогону в 

с.Нові Мартиночичі 
Лубенського району 
Полтавської області 

2021 КП „Новомартиновицьке“ 
Виконком міської ради 

Бюджет міської 
територіальної громади 

180,0 Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

15. Поліпшення водності 
малих річок 
Полтавщини 

(виготовлення 
робочого проєкту 

„Розчистка ділянки 
русла р.Удай біля 
о.Масальський в 

м.Пирятин 
Лубенського району 
Полтавської області. 
Реконструкція.‟) 

 

Розчистка ділянки русла р.Удай 
біля о.Масальський в м.Пирятин 
Лубенського району Полтавської 

області. Реконструкція. 
( виготовлення робочого проєкту 
„Розчистка ділянки русла р.Удай 
біля о.Масальський в м.Пирятин 
Лубенського району Полтавської 

області. Реконструкція.‟) 

2021 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 

 
Бюджет міської 

територіальної громади 
 

350,0 Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 

р.Удай 

 Всього:     25 666,101  



  
2022 рік 

16. „Нове будівництво 
каналізаційних 
напірних та 

самопливних мереж 
в м.Пирятин 

Полтавської області‟ 

Ліквідація екологічних ризиків від 
потрапляння стічних вод до 
водних об’єктів, підземних, 
ґрунтових вод, ґрунту, якісне 

покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації, шляхом 

будівництва каналізаційних 
напірних та самопливних мереж  

2022 Виконком міської ради 
Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади, 
обласного бюджету 
Полтавської області 

(Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області) 
 

Всього: 

8157,888 
 
 
 

12236,833 
 
 
 
 
 
 
 

20394,721 
 
 

Запобігання та усунення 
негативного впливу 

потрапляння каналізаційних 
стоків в навколишнє 
природне середовище; 
розширення мережі 

водовідведення на території 
громади за рахунок коштів 

статутного капіталу 
Пирятинських 

госпрозрахункових очисних 
споруд, який збільшено за 
рахунок коштів бюджету 
Пирятинської міської 

територіальної громади та 
обласного бюджету 

Полтавської області (який 
сформовано за рахунок 
коштів Обласного фонду 
охорони навколишнього 

природного 
середовища Полтавської 

області), з метою цільового 
використання бюджетних 

коштів, в умовах дії 
воєнного стану 

17. „Реконструкція 
очисних споруд в 
с.Велика Круча 

Лубенського району 
Полтавської області‟ 

Покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації, 
недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневим вод, 
ґрунту, шляхом реконструкції 
очисних споруд за рахунок 

установки біологічної очистки 
господарсько-побутових стоків 

продуктивністю 150 куб.м. за добу 
„Джерело‟ 

2022 Виконком міської ради 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
фінансове управління 

Пирятинської міської ради 
 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області, 
інші кошти 
Всього: 

4426,035  
 
 
 
 

4426,035  
 
 

 
 
 

8852,070 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану 
території населених пунктів 

громади 



18. Реконструкція 
каналізаційного 

колектору від КНС 
№1 (вул.Січових 

Стрільців, 21„в“ до 
КНС №2 (вул. 
Саксаганського, 
23) в м.Пирятин, 

Полтавської області 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
м.Пирятин, покращення санітарно 

– епідеміологічної ситуації, 
недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневих вод, 
ґрунту, попередження збільшення 

антропогенного впливу на 
навколишнє середовище річки 
Удай шляхом реконструкції 

існуючої мережі водовідведення 
протяжністю  

2,6 км. 

2022 Виконком міської ради, 
Відділ управління 

комунальною власністю та 
житлово-комунального 
господарства виконкому 

Пирятинської міської ради, 
відділ бухгалтерського обліку 

та звітності 
Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 
житлово-комунального 

господарства Полтавської 
обласної державної 

адміністрації, 
Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
 
 
 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 
 

 
Всього: 

1697,592 
 
 
 
 
 

 
1647,592 

 
 
 

 
 
 
 

3345,184 

Недопущення забруднення 
каналізаційними стоками 

підземних, поверхневих вод, 
ґрунту, попередження 

збільшення антропогенного 
впливу на навколишнє 
середовище річки Удай 

19. Придбання 
мулососного 
автомобіля з 

поворотним відвалом 
на базі автомобіля 
МАЗ або його 
аналогів та 10 

євроконтейнерів 
об’ємом 1.1 м.куб.  

Забезпечення вакуумного 
очищення колодязів, відстійників, 
зливних і каналізаційних ям з 

подальшим транспортуванням до 
місць розвантаження; 

заходи з оновлення контейнерного 
господарства з метою 
удосконалення системи 
поводження з твердими 
побутовими відходами 

2022 Грабарівський 
психоневрологічний будинок-

інтернат 
 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 
господарства Полтавської 

обласної державної 
адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

3021,8 Забезпечення вакуумного 
очищення колодязів, 
відстійників, зливних і 
каналізаційних ям; 

оновлення контейнерного 
господарства та 

удосконалення системи 
поводження з твердими 
побутовими відходами 

20. Виготовлення 
робочого проєкту та 
проведення робіт по 

реконструкції 
очисних споруд типу 

„Джерело“ Д 50 
м.куб/добу в 
с.Грабарівка 

Лубенського району 
Полтавської області 

Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
с.Грабарівка, покращення 

санітарно – епідеміологічної 
ситуації 

2022 Грабарівський 
психоневрологічний будинок-

інтернат 
 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 
господарства Полтавської 

обласної державної 
адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області  
 

1420,0 Поліпшення навколишнього 
природного середовища, 

екологічного стану території 
с.Грабарівка, покращення 

санітарно – епідеміологічної 
ситуації 

21. Розчистка та 
поліпшення 

екологічного стану 
ділянки р.Удай; 

Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 

р.Удай в адміністративних межах  
Дейманівської сільської ради 

2022 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 

 
Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 

 
275,0 

 

Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 
р.Удай в адміністративних 

межах Дейманівської сільської 



відновлення водності 
річки.  

 

Пирятинського району 
Полтавської області 

Пирятинської міської ради 
 

Департамент екології та 
природних ресурсів  
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

ради Пирятинського району 
Полтавської області, загальна 

вартість проєкту: 1625,0 
тис.грн., з них 2021 рік-1350,0 

тис. грн., з них 900,0 тис. 
Обласний фонд охорони 

навколишнього природного 
середовища Полтавської 

області; 450,0 тис.грн. Бюджет 
міської територіальної 
громади 2022 рік-275,0 

тис.грн. 
22. Поліпшення  

централізованої 
мережі 

водопостачання 

Реконструкція централізованої 
мережі водопостачання по 
вул.Авіамістечко в с.Велика 
Круча Пирятинського району 

Полтавської області 

2022 Виконком міської ради 
 
 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
Інші джерела 
фінансування  

1 007,987 
 

600,0 
 

407,987 

Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

23 Поліпшення водності 
малих річок 
Полтавщини 

 

Розчистка ділянки русла р.Удай 
біля о.Масальський в м.Пирятин 
Лубенського району Полтавської 

області. Реконструкція. 

2022 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 
Департамент екології та 
природних ресурсів  
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Полтавської області 
 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
 

Всього 

5 483,918 
в т.ч.  

в 2022 р.  
900,0 

 
 

 
5 483,919  
в т.ч.  

в 2022 р.  
900,0 

10 967,837 

Розчистка та поліпшення 
екологічного стану ділянки 

р.Удай 

24 Проведення оцінки 
впливу на довкілля 
планової діяльності 

за проєктом 
„Розчистка ділянки 
русла р.Удай біля 
о.Масальський в 

м.Пирятин 
Лубенського району 
Полтавської області. 
Реконструкція.‟ 

Розробка звіту з оцінки впливу на 
довкілля по проєкту „Розчистка 

ділянки русла р.Удай біля 
о.Масальський в м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської 
області. Реконструкція.‟ 

2022 Виконком міської ради,  
 

Відділ із земельних та 
екологічних питань виконкому 
Пирятинської міської ради 

 

Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
 

150,0 Звіту з оцінки впливу на 
довкілля по проєкту 

„Розчистка ділянки русла 
р.Удай біля о.Масальський в 
м.Пирятин Лубенського 

району Полтавської області. 
Реконструкція.‟ 



25 ПКД „Реконструкція 
мережі водопроводу 
в с. Калинів Міст 

Лубенського району, 
Полтавської області. 

Коригування“ 

Реконструкція централізованої 
мережі водопостачання в с. 

Калинів Міст Лубенського району 
Полтавської області 

2022 КП „Новомартиновицьке“ Бюджет Пирятинської 
міської територіальної 

громади 
 

50,0 Забезпечення безперебійного 
водопостачання у населених 

пунктах громади 

 Всього 2022 р     49484,599  
 Всього по Програмі     75150,7  
 

 



Додаток 4  
 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
Пирятинська міська рада  

Лубенський район, Полтавська область  
 

Код програмної класифікації видатків _0216030, 0217330, 0216090, 1217330, 1216030, 
3719740, 3719730, 3719770, 0218330, 0217670 
 
 

Рік 
Правова 
 підстава 

Обсяг фінансування 
Програми 

В тому числі по місяцях, 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
с
то
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь
 

Всього, тис.грн 
 

20
21

 

Рішення  
23-ї сесії  

Пирятинської 
міської ради  
від 24 грудня 

2021 року 
№ 898 

 
 
 

25 666,101 - -   

2
2

 5
17

,1
1

4 

 

2
 6

1
8,

9
87

 

 

5
3

0
,0

 

 - - 

20
22

 

Рішення  
тридцять сьомої 
позачергової сесії 
Пирятинської 
міської ради  
від 13 вересня 

2022 року 
№ 320 

 
 
 
 
 

49484,599     

4
2

5
,0

 

1
0

 9
67

,3
8

7 

2
0

 3
53

,5
2

8 

1
7

 6
38

,6
8

4 

1
0

0
,0

0 

   

 
 
 
Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
 
 
13 вересня 2022 року 

 


