
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок другої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

17 грудня 2014 року                                                                                                                                                                                       № 253 

 

 

Про затвердження звітів про надходження та використання коштів загального 

фонду міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм 

одержувачами коштів в 2014 році 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись статтями 85, 91, 92 

Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради та 

заслухавши і обговоривши звіти одержувачів бюджетних коштів про надходження та використання коштів загального 

фонду міського бюджету в 2014 році на виконання заходів міських цільових програм, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити звіт комунального підприємства „Готель „Пирятин“ (Фисун В.Ю.) про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 79946,57 грн. на виконання заходів міської цільової Програми розвитку 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ 2014 рік. 

2.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради (Порва О.В.) про використання коштів загального фонду міського 

бюджету в сумі 3000,0 грн. на виконання заходів міської цільової Програми співфінансування Пирятинської міської ради 

та ОСББ „Геолог“ щодо поточного ремонту силового кабелю по вул. Мікромістечко, 9 в м.Пирятин на 2014 рік. 



3.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради (Ящик І.А.) про використання коштів загального фонду міського 

бюджету в сумі 5148,0 грн. на виконання заходів міської цільової Програми збереження зелених насаджень у м.Пирятин 

на 2012-2016 рік 

4.  Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) про 

використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 99900,0 грн. на виконання заходів міської цільової 

Програми відновлення мереж водопостачання на 2012-2014 рр. 

5.  Затвердити звіт Пирятинської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 

„Колос“ (Плетінь С.М.) про використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 61960,0 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Пирятин на 2014 рік. 

 

 

Міський голова                                                                                   О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту рішення сорок другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 17 грудня 2014 року 

„Про затвердження звітів про надходження та використання коштів загального фонду міського бюджету  

на виконання заходів міських цільових програм одержувачами коштів в 2014 році“ 
 

Назва програми Підстава Передбачено  

на видатки, 

тис. грн. 

Показники 

(виконання заходів)  

Використано, 

тис. грн. 

Залишок  

коштів 

тис. грн. 

міська цільова Програма 

розвитку 

комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ 

на 2014 рік 

Рішення 

тридцять третьої 

сесії Пирятинської 

міської ради 

від 26.02.2014 

80,0 

Придбані та встановлені 

пластикові вікна (9 шт.), 

придбано сантехнічне 

обладнання, проводиться 

ремонт номерів 

79946,57 53,43 

 

міська цільова Програма 

співфінансування 

Пирятинської міської ради та 

ОСББ „Геолог“  щодо 

поточного ремонту силового 

кабелю по  вул. 

Мікромістечко, 9 в 

м.Пирятин 
 

Рішення 

сорокової 

сесії Пирятинської 

міської ради 

від13.11.2014 

 

3,0 

Придбання силового кабелю 

САПТ 4Х70 мм, 

Довжина 90 м. п., 

вартість 1м - 67 грн. 
 

 

3,0 

 

0,0 

міська цільова Програма  

розвитку та збереження  

зелених насаджень у 

м.Пирятин  

на 2012 – 2016 роки 

Рішення 

дванадцятої 

сесії Пирятинської 

міської ради від              

08.11.2011 

 

 

11,0 

 

Придбання саджанців та 

висадка їх у дошкільних 

навчальних закладах 

 

 

5,148 

 

 

5,852 



 

 

міська цільова Програма 

відновлення систем 

водопостачання  

комунального підприємства 

„Пирятинський міський 

водоканал“  

на 2012-2014 р.р. 

 

 

Рішення  

тридцять другої 

сесії Пирятинської 

міської ради  

від 29.01.2014 
 

 

 

 

 

99,9 

Заміна водогінних мереж:  

вул. Завокзальна /100 м/, 

вул. Калініна /500 м/ 

вул. Комсомольська /200 м/, 

вул. Мічуріна /200 м/, 

вул. Радянська /1000м/, 

вул. Перемоги /500 м/, 

вул. Єлени /500 м/, 

вул. Набережна /200 м/, 

пров. Пролетарський /200 м/ 

 

 

 

 

270,0 

    

 

 

 

170,1 

 

 

 

 

 

 

міська цільова Програма 

розвитку фізичної культури і 

спорту в м.Пирятин  

на 2014 рік 

 

 

 

 

 

 

Рішення  

тридцять третьої 

сесії Пирятинської 

міської ради  

від 26.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

65,0 

Кубок клубу „Шкіряний м’яч“, 0,2  

 

 

 

 

 

 

65,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Відкрита першість (юнаки) 0,2 

Кубок до Дня  перемоги 0,3 

Кубок серед дорослих до Дня 

фізичної культури і спорту 
0,2 

Чемпіонат, Кубки, обласні 

турніри серед ветеранів, 

35років і старші, 

45 років і старші, 

50 років і старші 

2,0 

Придбання спортивної форми 

та інвентарю, (м’ячі, сітки) 
5,0 

Першість міста по настільному 

тенісу серед чоловіків 

0,2 

 

Участь команди ФК „Пирятин“ 

в Чемпіонаті України серед 

ветеранів, товариські ігри, 

тренувальні збори 

19,0 

Турнір зі стрітваркауту, 

першість міста( 2 вікові групи) 
0,5 

Учбово-тренувальні збори , 

тренувальні ігри по підготовці 

обласних та Всеукраїнських 

змагань команди ФК „Пирятин“ 

5,00 

Спартакіада на кубок місцевого 

самоврядування, присвячена 

Дню міста Пирятина 

 

1,2 



Навчально-тренувальний збір 

по підготовці юнацької 

команди ФК „Пирятин“ до 

обласних та Всеукраїнських 

змагань з футболу 

 

 

10,0 

Кубок міського голови з 

стрітваркауту (2 вікові групи) 
0,2 

Участь команди ФК „Пирятин“  

в Чемпіонаті України ВФСТ 

„Колос“ АПК України, 

товариські ігри,  

тренувальні збори 

 

 

11,0 

 

Автотранспортні послуги по 

перевезенню спортсменів 
10,0 

 

 

 

міська цільова Програма  

„Всебічний захист  

законних прав, соціальних  

і економічних інтересів 

ветеранів, пенсіонерів, 

інвалідів та інших 

малозахищенних  

верств населення  

на 2014 рік“ 

 

 

 

 

 

Рішення  

тридцять третьої 

сесії Пирятинської 

міської ради  

від 26.02.2014 

 

 

 

 

 

8,6 

Ритуальні комплекти (вінки) - 

700,00 грн.; 

подарунки 

- 2850,00 грн.; 

квіти 

- 2790,00 грн.; 

грамоти, подяки 

- 60 грн.; 

екскурсія для учнів шкіл 

району (переможців 

конкурсів) 

- 2000,00грн.. 

засоби масової інформації 

- 200,00 грн. 
 

 

 

 

 

 

8,6 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

Секретар міської ради              О.О. Новіков 

 

 



 

 

 

 

 

 


