
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2014 року                                                                                                           № 34 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            

Про затвердження звітів про надходження та 

використання коштів 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 роздрібної торгівлі „Райдуга“ 

(Соколовська Л.С.) про використання коштів спеціального фонду міського 

бюджету в сумі 136803,00 грн. на виконання заходів міської цільової Програми 

розвитку комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ 2014 рік. 

2.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 88777,97 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2014 рік. 

3.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 86184,36 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми соціального захисту населення на 2014 рік. 

4.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 12200,0 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми підтримки членів сімей військовослужбовців, 

мобілізованих на військову службу та які несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції, які проживають на території Пирятинської міської 

ради на 2014 рік. 
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5.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 47209,01 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми зайнятості населення на 2014 рік. 

6.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 33500,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми культурно-мистецьких заходів на 2014 рік. 

7.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 100000,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми забезпечення лікарів міста Пирятина службовим житлом 

на 2014 рік. 

8.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 22187,69 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2014 рік. 

9.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради (Тараненко Л.М.) про 

використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 11200,00 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям м.Пирятин на 2014 рік“. 

10. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 11174,36 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми з реконструкції та будівництва систем газопостачання 

багатоквартирних житлових будинків в м.Пирятин на 2014 рік. 

11. Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ про використання 

коштів спеціального фонду міського бюджету в сумі 195505,00 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми капітального ремонту та реконструкції 

житлового фонду міста Пирятина на 2014 рік. 

12.  Затвердити звіти комунального підприємства „Каштан“ та Пирятинської 

міської ради про використання коштів міського бюджету в сумі 3027617,30 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми утримання служби благоустрою 

комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік, а саме: 

 1341268,50 грн. із загального та 881975,00 грн. спеціального фондів – 

комунальне підприємство „Каштан“; 

 404455,80 грн. із загального та 399918,00 грн. спеціального фондів – 

Пирятинська міська рада. 

13. Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 171584,27 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми фінансування потреб комунального 

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2014 рік. 

 

 

 

Міський голова                          О.РЯБОКОНЬ                                                                                                                                              

                                                                          


