
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

  

 

11 грудня 2015 року                                                                                              № 30 

 

 

Про затвердження звітів про надходження та використання коштів загального 

та спеціального фондів міського бюджету на виконання заходів міських 

цільових програм головним розпорядником та одержувачами коштів                             

у 2015 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 та спеціального  

фондів міського бюджету в 2015 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 100000 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

розвитку комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2015 рік. 

2. Затвердити звіт Пирятинської міської ради (Порва О.В.)                              

про використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі                     

4000,0 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

співфінансування міської ради та ОСББ „Злагода“ щодо заміни мережі 

водопостачання по вул. Урожайна, 4 в м.Пирятин на 2015 рік. 

3.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради (Ящик І.А.) про 

використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі                   

3093 грн.00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми збереження 

зелених насаджень у м.Пирятин на 2012-2016 роки. 

4. Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів загального фонду міського 

бюджету в сумі 244959 грн. 90 коп. на виконання заходів міської цільової 

Програми відновлення мереж водопостачання на 2015 рік.  

5. Затвердити звіт Калиновомостівської загальноосвітньої школи                  

І-ІІ ступенів про надходження та використання коштів загального фонду 



міського бюджету в сумі 8000,0 грн. на виконання заходів міської цільової 

Програми відпочинку та оздоровлення дітей в таборі з денним перебуванням 

„Сонечко“ влітку 2015 року. 

6. Затвердити звіт Будинку дитячої та юнацької творчості про 

надходження та використання коштів загального фонду міського бюджету в 

сумі 14000,0 грн. на виконання заходів міської цільової Програми відпочинку 

та оздоровлення дітей в профільному дитячому оздоровчому таборі „Юні 

умільці“ влітку 2015 року. 

7.  Затвердити звіт дитячо-юнацької спортивної школи  про надходження 

та використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 6300,0 грн. 

на виконання заходів міської цільової Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей в спортивно-оздоровчому таборі „Старт“ влітку 2015 року. 

8.  Затвердити звіт Пирятинської районної Станції юних техніків про 

надходження та використання коштів загального фонду міського бюджету в 

сумі 10500,0 грн. на виконання заходів міської цільової Програми організації 

роботи оздоровчого табору „Сузір’я-Z“ Пирятинської районної станції юних 

техніків в 2015 році. 

9. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 20320 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми оздоровлення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2015 рік. 

10.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 33846 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми „Шкільний автобус“ на 2015 рік. 

11.   Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 23940 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми оздоровлення та відпочинку учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на території Пирятинської міської ради на 

2015 рік. 

12.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 35000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми з реконструкції та будівництва систем 

газопостачання багатоквартирних житлових будинків в м. Пирятин на 2015 рік. 

13.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 6000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми „Чорнобильці серед нас і з нами в житті та 

пам’яті“ на 2015 рік. 

14. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 8000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми покращення якості надання соціальних 

послуг управлінням праці Пирятинської РДА в 2015 році. 

15. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 50000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми взаємодії з правоохоронними органами щодо 

профілактики злочинності на території Пирятинської міської  ради на 2015 рік. 



16. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 50000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми впровадження енергозберігаючих заходів. 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


