
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

                                                     

 

28 лютого 2017 року                                                                                           № 4 

 

 

Про затвердження звітів про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів міських 

цільових програм комунальним підприємством „Каштан“ та Пирятинською 

міською радою у 2016 році 

 

 

      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 висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити звіти про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів: 

міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ у 2016 році у сумі 9353256 грн. 36 коп., в тому числі 

видатки міської ради – 6164398 грн. 12 коп., видатки КП „Каштан“ –                   

3188858 грн. 24 коп. 

          міської цільової Програми фінансування потреб комунального 

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2016 

рік в сумі 1037287 грн. 00 коп., в тому числі видатки міської ради –                           

793600 грн. 00 коп., видатки КП „Каштан“ – 243687 грн. 86 коп. 

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

про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 



територіальної громади в сумі 68654 грн. 97 коп. на виконання заходів  

Програми  зайнятості населення на 2016 рік. 

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

про використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 630 846,00 грн. на виконання заходів  Програми  

капітального ремонту та реконструкції житлового фонду м.Пирятин на                  

2016 рік. 

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

про використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 28 673 грн. 89 коп. на виконання заходів  

Програми  обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи 

теплопостачання) житлових будинків м.Пирятин на 2016 рік. 

  

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 


