
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

 

 

11 грудня 2015 року                                                                                           № 27    

 

Про внесення змін до рішення сорок третьої (позачергової) сесії  Пирятинської 

міської ради від 27.01.2015  № 19 „Про затвердження міської цільової Програми 

культурно-мистецьких  заходів на 2015 рік“ 

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до міської цільової Програми культурно-

мистецьких заходів на 2015 рік, затвердженої рішенням сорок третьої 

(позачергової) сесії Пирятинської міської ради від 27 січня 2015 року № 19 

„Про затвердження міської цільової Програми культурно-мистецьких заходів 

на  2015 рік“, виклавши її в новій редакції (додається).  

2. Відповідальність за виконання заходів міської цільової Програми 

покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

Шикеринця І.С., а контроль за виконанням рішення - на голову постійної  

комісії з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, охорони здоров’я 

та соціального захисту Горбачова О.В.  

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням  другої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання 
від 11 грудня 2015 року №  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

м.Пирятин 



1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Програма розроблена відповідно до Указів Президента України „Про 

впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв“ від 02.12.1995 р., „Про 

додаткові заходи щодо  впорядкування  відзначення  пам'ятних  дат і ювілярів“ 

від 17.12.1999 р.,  указів  Президента України щодо встановлення професійних 

свят, п. 1.15 ст.91 Бюджетного Кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“. 

Найвищою цінністю кожної держави є людина з її інтелектуальними та 

фізичними здібностями, які проявляються у щоденній трудовій діяльності. 

Своєчасне визнання професійної майстерності, особистого внеску   у створення 

матеріальної та духовної культури   сьогодення, підтримка активної життєвої 

позиції, пошана багаторічної сумлінної праці є важливим стимулом для 

зміцнення духовного та психологічного здоров’я, усвідомлення власної 

причетності у розбудові та зміцненні економічної, соціальної, культурної, 

громадської та інших сфер суспільного життя міста. 

          Оцінка трудових та творчих здобутків як окремих працівників, так і 

колективів підприємств, установ, організацій міста,  забезпечення  відзначення 

на міському рівні загальнодержавних свят та подій, проведення міських свят, в 

тому числі відзначення  Подяками  Пирятинського міського голови кращих 

працівників є одним із напрямків роботи Пирятинської міської ради та її 

виконавчого комітету.  Традиційним стало привітання ювілярів: відомих людей 

міста, почесних громадян, депутатів міської ради, представників громадськості 

тощо. 

Міська програма культурно-освітніх  заходів на 2015 рік  (далі Програма) 

реалізується відповідно до основних напрямків, які є невід’ємною частиною 

цієї Програми (додаток 1). 

Порядок відзначення пам’ятних дат, ювілеїв, знаменних дат та інших 

подій органами місцевого самоврядування, привітання та нагородження 

відомих людей, підприємств, установ, організації міста цінними подарунками 

по Програмі  на 2015 рік  додається (додаток 2). 

Положення про  норми і порядок використання  коштів на святкові 

заходи  з нагоди відзначення Дня міста Пирятин  додається  (додаток 3). 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є належне на високому рівні проведення в місті 

загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних 

подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, 

заохочення за заслуги перед громадою міста  Пирятина.  

Виховання у мешканців  почуття патріотизму до рідного міста та України 

в цілому, знання атрибутики міста, вшанування почесних громадян  та 

виховання поваги до старшого покоління, привітання з днями народження  

ювілярів - відомих людей міста. 

Підготовка та відзначення на високому рівні Дня  міста Пирятина.  

 



3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ  

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Виконання програми дасть можливість: 

забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод людини, що є 

головним обов’язком держави, визнання її життя і здоров’я, честі  і гідності 

найвищою соціальною цінністю; 

покращити психологічний клімат у трудових коллективах, знайти дієві 

механізми підвищення професійних показників у роботі, зростання авторитету   

як окремих працівників, так і колективів в цілому; 

сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної 

активності жителів міста Пирятин, покращенню економічного стану та іміджу 

міста Пирятин та Полтавської області у державі. 

 Фінансування  програми здійснюється із загального фонду міського 

бюджету  відповідно  до  бюджетних  призначень. 

 

4. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Програма буде реалізовуватися впродовж 2015 року. 

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНИКИ 

 

Здійснення  завдань  та  заходів, передбачених Програмою, визначається 

Порядком відзначення пам’ятних дат, ювілеїв, знаменних дат та інших подій 

органами місцевого самоврядування, привітання та нагородження відомих 

людей, підприємств, установ, організації міста цінними подарунками. 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 

Організаційне  забезпечення виконання заходів Програми  покладається 

на виконавчий комітет Пирятинської міської ради. 

До організації поточної роботи з виконання  Програми, узгодження дій 

співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на 

період її виконання, можуть залучатися депутати міської ради, представники 

громадських організацій та підприємницьких  структур. 

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань  

відділу фінансів та обліку виконкому міської ради                   Л.М. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до міської цільової Програми  

    культурно-мистецьких                                                                                                                     

заходів на 2015 рік 
                                                                                                                       

 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ, 

ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ  

ПИРЯТИНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ В 2015 РОЦІ 
 

№ 
з/п 

Дата  проведення Назва  заходу 
Кошторисні  

витрати   
Міський  
бюджет 

Виконавці 

Державні  та  професійні  свята 

1. 22.01.2015 Мітинг  з  нагоди  Дня  Соборності  

України 

Корзина  з  

квітами 

 Виконком  

міської ради 

2. 15.02.2015 Мітинг  з  нагоди  Дня  вшанування  

учасників  бойових  дій  на  

території  інших  держав 

Корзина  з  

квітами 

 Виконком  

міської ради 

3. 06.03.2015 Святкові  заходи,  концерт  з  нагоди  

Міжнародного  Жіночого  Дня. 

 

Грамоти,  квіти 

 

 

100,00 

 

500,00 

Виконком  

міської ради 

с.Калинів 

міст 

4. 09.03.2015 Мітинг  з  нагоди  201-ї  річниці  з  

дня  народження  Т.Г.Шевченка 

Корзина  з  

квітами 

 Виконком  

міської  ради 

5. 20.03.2015 День  працівників  комунальної  

служби 

 

Квіти,  грамоти 

 

500,00 

 

Виконком  

міської  ради 

6. 24.04.2015 Заходи  з  нагоди  Дня  

Чорнобильської  трагедії 

 

Корзина  з  

квітами, 

грамоти 

100,00 

 

Виконком  

міської  ради 

7. 18.05.2015 Мітинг  пам’яті  розстріляних  у  

Пироговій  леваді 

Корзина  з  

квітами 

 Виконком  

міської  ради 

8. 01.06.2015 День  захисту  дітей 

 

Призи 500,00 Виконком  

міської  ради 

9. 22.06.2015 Мітинг, присвячений  Дню  

скорботи  і  вшанування  жертв  

війни 

Корзина  з  

квітами 

 Виконком  

міської  ради 

10. 23.06.2015 Урочистості  з  нагоди  Дня  

Державної  служби 

Грамоти,  квіти 100,00 Виконком  

міської  ради 

11. 25.06.2015 Свято  до  Дня  молоді  

 

 

Призи 

 

Призи 

700,00 

 

300,00 

Виконком  

міської  ради, 

БК  с. 

Калинів  міст 

12. 28.06.2015 Святкові  заходи  з  нагоди  Дня  

Конституції  України  

Грамоти,  квіти 

 

100,00 

 

Виконком  

міської  ради 

13. 23.08.2015 Святкові  заходи  з  нагоди  Дня  

Державного  прапора  України  

Квіти,  пошив  

прапора 

500,00 Виконком  

міської  ради 

14. 22.-24.08.2015 Святкові  заходи, присвячені  24-ій  

річниці  Незалежності  України 

 

Корзина  з  

квітами,  

грамоти, 

призи  на  

конкурси 

800,00 

 

200,00 

Виконком  

міської  ради, 

БК  Калинів  

міст 

15. 08.09.2015 День  фізичної  культури  і  спорту 

 

Призи 

 

700,00 

 

Виконком  

міської  ради 

16. 18.09.2015 Урочистості  з  нагоди  визволення  

Пирятинщини від  німецько-

фашистських  загарбників,  День  

міста  

Корзина з 

квітами, 

подарунки, 

призи 

25600,00 

 

 

Виконком  

міської  ради 

 

17. 14.10.2015 Заходи  з  нагоди  Дня  Українського  

козацтва 

 

Корзина  з  

квітами,  

грамоти 

100,00 

 

Виконком  

міської  ради 



18. 28.10.2015 Мітинг  з  нагоди  визволення  

України  від  німецько-фашистських  

загарбників 

Корзина  з  

квітами, квіти 

100,00 Виконком  

міської  ради 

19. 25.11.2015 Мітинг  пам’яті  жертв  голодомору  

та  політичних  репресій  в  Україні 

Корзина  з  

квітами, 

квіти 

100,00 Виконком  

міської  ради 

20. 03.12.2015 День  інвалідів 

 

Квіти,  

подарунки 

500,00 

 

Виконком  

міської  ради 

21. 06 -13.01.2015 Виступи  щедрувальних  груп, 

різдвяні  концерти  в  

мікромістечках  міста    

Подарунки,  

послуги  щедру 

вальної  групи 

1100,00 Виконком  

міської  ради 

22. 10.02.2015 Молодіжно-розважальний  вечір  до  

Дня  Святого  Валентина 

Послуги, 

призи, 

конкурси 

900,00 Виконком  

міської  ради 

23. 12.02.2015 Творчий  звіт Грамоти, 

призи,  квіти 

1000,00 БК  с. 

Калинів  міст 

24. 27.02.2015 Театралізоване  свято  

„Проводи  зими“ 

Послуги, 

призи, 

конкурси 

1000,00 Виконком  

міської  ради 

25. 23.03.2015 Святковий  концерт  з  нагоди  Дня  

працівників  культури  та  аматорів  

народного  мистецтва 

Квіти 

Грамоти 

 

100,00 Виконком  

міської  ради 

26. 06.07.2015 Театралізоване  свято  „Ой  там, на  

Купала“ 

Декорації,  

призи 

2500,00 Виконком  

міської  ради 

27. 06.07.2015 Театралізоване свято  Івана  Купала Призи 500,00 БК  с. 

Калинів  міст 

28. 02.08.2015 Свято села Калинів Міст Послуги,призи, 

конкурси 

1000,00 БК  с. 

Калинів  міст 

29. 07.12.2015 День  місцевого  самоврядування 

 

Грамоти,  квіти 2000,00 

 

Виконком  

міської  ради 

30. 15.12.2015 Конкурс на краще оформлення 

фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства, сфери 

побутових послуг, підприємств та 

установ в м. Пирятин до Нового  

року   

Призи, 

подарункові 

набори 

3000,00 Виконком  

міської  ради 

31. 26.12.2015 Дитячі  Новорічні  ранки Подарункові 

набори – 

4600,00 грн., 

гірлянди – 

3600,00 грн. 

піротехніка – 

2500,00 грн. 

5000,00 

 

700,00 

Виконком  

міської  ради, 

БК с.Калинів  

міст 

32.. 26-31.12.2015 Виступи  щедрувальних  груп, 

Новорічні  концерти  в  

мікромістечках  міста. Новорічний  

вечір 

Транспорт, 

подарункові  

набори 

2000,00 

600,00 

Виконком  

міської  ради 

33.  Послуги озвучення  25000,00  

ВСЬОГО:  78000,00  

 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до міської цільової Програми  

культурно-мистецьких                                                                                                                     

заходів на 2015 рік 

 

П О Р Я Д О К  

відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв, знаменних дат 

та інших подій органами  місцевого самоврядування, привітання та 

нагородження відомих людей, підприємств, організацій міста  

цінними подарунками 

 

1. Дні народження  відомих людей міста (день 50-річчя з дня народження  

та наступні – через 10 років), дні  народження  (кратні 5), почесних громадян, 

керівників міських організацій, підприємств, установ, громадських організацій, 

депутатів Пирятинської міської ради, а також вихід на пенсію  відзначаються 

привітаннями міського голови з врученням   вітальних адрес, квітів, цінних 

подарунків (за умови наявності коштів). 

2. Професійні свята та ювілейні дати трудових колективів відзначаються  

привітаннями  міського голови з врученням   вітальних листівок, грамот, квітів 

та цінних подарунків (за умови наявності коштів). 

3. При реєстрації першого шлюбу у Відділі реєстрації актів 

громадянського стану міста Пирятин  виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради вітає молодят  вітальними листівками. 

4. У разі смерті почесних громадян, керівників  міських  організацій, 

підприємств, установ, громадських організацій та інших відомих людей міста  

виконавчий комітет  Пирятинської міської ради придбає скорботні  вінки та 

квіти. 

5.Цінні подарунки не повинні перевищувати вартість: 

для  однієї  особи  -  300,00  грн.; 

для  підприємства,  організації,  установи  -  1000,00 грн.  

 

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань                              Л.М. Тараненко 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 

                до міської цільової Програми  

культурно-мистецьких 

         заходів на 2015 рік 

Положення  

про норми і порядок витрачання коштів на  

святкові заходи з нагоди відзначення Дня міста Пирятина 

1. Загальні положення 

1.1. Організація святкових заходів – це витрати Пирятинської міської 

ради на обслуговування представників і делегацій підприємств, установ, 

організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з інших 

міст, громадських організацій та об’єднань, що беруть участь у святкуванні Дня 

міста за запрошенням Пирятинської міської ради. 

1.2. Положення про норми та порядок витрачання коштів на організацію 

святкових заходів у Пирятинській міській раді складено відповідно до Наказу 

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 12 

листопада 1993 року № 88 „Про затвердження норм коштів на представницькі 

цілі, рекламу та виплату компенсації  за використання особистих легкових 

автомобілів  для службових поїздок  та порядок їх витрачання“,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 1993 р. № 182, і 

змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів  України, Міністерства 

економіки України від 15 червня 1995 року  №104/94. 

2.  Норми та порядок витрачання коштів на організацію святкових заходів 

2.1. Норми видатків на організацію святкових заходів встановлюються в 

установленому порядку щороку згідно з кошторисом, норма витрачання коштів 

на 1 особу  витрат   складає: 

для  іногородніх  запрошених - 100-120 гривень; 

для  місцевих  запрошених – 60-80 грн.  

2.2. Коло осіб місцевого самоврядування, які мають відношення до 

прийому представників делегацій та участі  у святкових заходах, визначається 

міським головою. 

3. Документальне забезпечення 

3.1. Програма святкових заходів. 

          3.2. Список запрошених осіб. 

          3.3. Список представників від міської ради та виконавчого комітету ради. 

          3.4. Кошторис витрат. 

Провідний спеціаліст з економічних питань                              Л.М. Тараненко 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2015 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми 

 

Пирятинська  міська  рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

 

Розпорядження  міського  голови   

від  17.01.2015 року  № 5 

3. Розробник програми 

 

Виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Відділ  фінансів  та  обліку  виконкому  

Пирятинської  міської  ради 

6. Учасник програми 

 

Відділ  культури  при  РДА 

7. Термін реалізації програми 

 

2015  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

78,0  тис. грн.   

9.1. коштів міського бюджету 78,0  тис. грн.   

 Коштів інших джерел  

 

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми культурно-мистецьких заходів на 2015 рік 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

  2015 рік 20__ рік 20__рік   20___ - 20___р.р.  20___ - 20___р.р. 

 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

78,0 

     

78,0 

міський бюджет 78,0     78,0 

кошти не 

бюджетних 

джерел 

      

 

 

Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 



     Напрями діяльності та заходи міської цільової  Програми  культурно-мистецьких заходів на 2015 рік  

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

 

 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому 

числі: 

 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1 Проведення  

в  місті  

загальнодерж

авних  свят, 

урочистих  

заходів  до  

пам’ятних  

дат  та  

історичних  

подій,  

професійних  

свят 

Згідно  

додатку 1 

 

2015 рік Виконком  

міської  

ради, 

Будинок  

культури 

с. Калинів 

міст  

 

Кошти   

міського  

бюджету 

2015 рік 

 – 78,0 тис. грн. 

Виконання   

 

20___р. 

20___р. 

ІІ етап : 20__ - 

20___ р.р. 

ІІІ етап : 20__ - 

20___ р.р. 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

       

Інформація про виконання програми за 2015 рік 

 

                                                                                                                   

                                              

                  01                            Виконком  Пирятинської  міської  ради 
1.  ___________ _______________________________________________ 

  КВКВ  найменування головного розпорядника коштів програми 

                                         

                                                  Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2.                                        _______________________________________________ 

                                                   найменування відповідального виконавця програми                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.   Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на 2015 рік, 

затверджена рішення сорок третьої (позачергової) сесії   

Пирятинської міської ради від 27.01.2015 № 19 (зі змінами) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми культурно-мистецьких заходів на 2015 рік    

                                                 

№ 

з/п 

Захід Планові обсяги фінансування, тис. 

гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Міський 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

 

1 

Згідно  

додатку 1 

 

78,0 

 

78,0 

  

78,0 

 

78,0 

  

     

Етап виконання 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

                                                                                                                                           тис. грн. 

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд Усього 

загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спецфонд усього Загальний 

фонд 

Спецфонд 

         



 

Додаток 5 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

  

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

___________________________________________________________________ 

(назва установи, організації) 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

___________________________________________________________________ 

(найменування району (міста), області) 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код функціональної класифікації ____110502 _________________________ 

Код функції ____2210, 2240   _______________________________________ 
 

№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2015 рік 

В тому числі по місяцях 

    

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
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

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Культуро- 

логічні  

заходи 

Рішення  

другої сесії  

міської  

ради від  

11.12.2015 

 

Відділ  фінансів  

та  обліку  

виконкому  

міської  ради 

 

 

78,0 

 

 

78,0 
0
 

1
0
0
0

0
 

5
0
0
0
 

2
5
0
0
 

6
5
0
0
 

1
0
0
0

0
 

2
0
0
0
 

1
5
0
0

0
 

9
0
0
0
 

1
0
0
0

0
 

5
0
0
0
 

3
0
0
0

,0
0
 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Міський  голова                                  _______________    О.П. Рябоконь 
 

 

11 грудня 2015 року  

                

 


