
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                  
сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

24  лютого 2016 року                                                                                   № 16                                                                                                                                                                   

                                                             

Про затвердження звітів про надходження 

та використання коштів міського бюджету 

на виконання заходів міських цільових 

програм одержувачами кошті 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 фонду міського 

бюджету у 2015 році на виконання заходів міських цільових програм, міська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

про використання коштів загального фонду міського бюджету  в сумі 

2079801,54 грн. та спеціального фонду міського бюджету в сумі                     

1696968,01 грн. на виконання заходів міської цільової Програми утримання 

служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“  на 2015 рік. 

2.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 56210,61 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми зайнятості населення на 2015 рік. 

3.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі  320644,26 грн. та спеціального 

фонду міського бюджету в сумі  12747,00 грн. на виконання заходів міської 

цільової  Програми  фінансування потреб комунального підприємства 

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2015 рік. 

4.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 643183,10 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми капітального ремонту та реконструкції 

житлового фонду м. Пирятин на 2015 рік. 

5.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 199972,26 грн. на виконання 



заходів міської цільової Програми  обладнання  вузлами обліку теплової енергії 

житлового фонду м. Пирятин  на 2015 рік. 

6.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 32070,00 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми  реконструкції навісу та прибудови до 

гаража на пл. Б. Революції, 8 на 2015 рік. 

7.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету  в сумі 24329,61 грн. та спеціального 

фонду міського бюджету в сумі  6000,00 грн. на виконання заходів міської 

цільової Програми організації рятування на водних об’єктах м. Пирятин у 

літній період 2015 року. 

8.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету  в сумі 30495,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми створення Пирятинського центру громадського 

діалогу. 

9.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 1847479,93 грн. та спеціального 

фонду міського бюджету в сумі 1503761,48 грн. на виконання заходів міської 

цільової Програми утримання та розвитку комунальних дошкільних навчальних 

закладів на 2015 рік. 

10.  Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі  119990,00 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської 

ради в засобах масової інформації на 2015 рік. 

          11. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 198800,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми підтримки членів сімей військовослужбовців, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

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

антитерористичної операції, на 2015 рік. 

12. Затвердити звіт Пирятинської районної організації ветеранів про 

використання коштів загального фонду міського бюджету в сумі 6100,00 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми  „Всебічний захист законних 

прав, соціальних і економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та 

інших малозахищених верств населення на 2015 рік“. 

13. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету  в сумі 99955,90 грн. та спеціального 

фонду міського бюджету в сумі  299996,80 грн. на виконання заходів міської 

цільової Програми розвитку комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ на 2015 рік. 

14. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 17500,00 грн. та спеціального фонду 

міського бюджету в сумі 99241 грн. на виконання заходів по реалізації проекту 

„Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку громади м. Пирятин на            

2015 рік. 



15. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 1108800,00 грн. на виконання 

заходів по реалізації проекту „Співробітництво територіальних громад по 

придбанню сміттєвоза та контейнерів для покращення матеріально-технічної 

бази громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю“. 

16. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 74838,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми культурно-мистецьких заходів на 2015 рік. 

17. Затвердити звіт Пирятинській РО ВФСТ „Колос“ про використання 

коштів загального фонду міського бюджету в сумі 85000,00 грн. на виконання 

заходів міської цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Пирятині на 2015 рік. 

18. Затвердити звіт громадській організації „Фізкультурно-спортивний 

клуб „Оранжевий м’яч“ про використання коштів загального фонду міського 

бюджету в сумі 16000,00 грн. на виконання заходів міської цільової Програми 

розвитку баскетболу в місті Пирятині на 2015 рік. 

19. Затвердити звіт Пирятинському Центру ПМД про використання 

коштів спеціального фонду міського бюджету в сумі 22000,00 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми по покращенню 

імунопрофілактики серед дитячого населення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

20. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 176155,52 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2015 рік. 

21. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 10200,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям міста 

Пирятина на 2015 рік“. 

22. Затвердити звіт Пирятинської міської ради про використання коштів 

загального фонду міського бюджету в сумі 140800,00 грн. на виконання заходів 

міської цільової Програми соціального захисту населення на 2015 рік. 

 

 

 

 

Міський голова                                             О.РЯБОКОНЬ 


