
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                   
                             двадцятої сесії сьомого скликання 

                                                       

 

28 лютого 2017 року № 8     №       
 

 

Про затвердження звітів про надходження 

та використання коштів бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів частини міських 

цільових програм у 2016 році 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись статтями 85, 91, 92 Бюджетного кодексу України, 

заслухавши і обговоривши звіти одержувачів бюджетних коштів про 

надходження та використання коштів загального та спеціального  фондів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

частини міських цільових програм у 2016 році, враховуючи висновки постійних 

комісій міської ради, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт Пирятинської районної організації ветеранів 

(Дубецький Б.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 25000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської цільової Програми „Всебічний  захист  соціально-економічних  

прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів  та 

учасників антитерористичної операції на 2016 рік“. 

2. Затвердити звіт громадської організації „Фізкультурно-спортивний 

клуб „Оранжевий м’яч“ (Богатинський О.Я.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

22559,00 грн. на виконання заходів міської цільової Програми розвитку 

баскетболу в м.Пирятин на 2016 рік. 

3. Затвердити звіт Пирятинської районної організації  ВФСТ  „Колос“ 

АПК України (Плетінь С.М.) в сумі 89420 грн. 00 коп. про використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 



міської цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016  рік. 

4. Затвердити звіт управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 20899 грн 50 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

покращення  якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств 

населення об’єднаної територіальної громади у 2016 році. 

5. Затвердити звіт управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 6143 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми надання 

соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у 

2016 році. 

6. Затвердити звіт управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 6000 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

„Чорнобильці серед нас і з нами в житті та пам’яті“ на 2016 рік. 

7. Затвердити звіт Територіального сервісного центру № 5347 

регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області (Гарнага Т.А.) про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 18000 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

розвитку територіального сервісного центру № 5347 регіонального сервісного 

центру МВС в Полтавській області на 2016 рік. 

8. Затвердити звіт управління державної казначейської служби у 

Пирятинському районі Полтавської області (Дедяєва Г.М.) про використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                              

10000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми підтримки управління 

державної казначейської служби у Пирятинському районі Полтавської області 

на 2016 рік. 

9. Затвердити звіт відділу статистики у Пирятинському районі                

(Бондарь Л.В.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 7999 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми 

проведення технічного обслуговування внутрішньої мережі газопостачання у 

відділі статистики у Пирятинському районі на 2016 рік. 

10. Затвердити звіт Пирятинської центральної районної лікарні 

(Гаркавенко О.М.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 69142 грн. 03 коп. на виконання заходів 

Програми забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ 

жителям Пирятинської міської об’єднаної  територіальної громади у 2016 році. 

11. Затвердити звіт районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Захарченко Т.М.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 168427 грн. 00 коп. на виконання заходів міської 

цільової Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2016 рік. 



12. Затвердити звіт управління агропромислового розвитку Пирятинської 

районної державної адміністрації (Повшедний П.В.) про використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 40000 грн. 00 коп. на 

виконання заходів Програми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації Пирятинського району на 2016-2020 роки. 

13. Затвердити звіт Пирятинського районного військового комісаріату 

(Грицун О.В.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 109810 грн. 00 коп. на виконання міської 

цільової Програми підтримки Пирятинського районного військового 

комісаріату на період часткової мобілізації у 2016 році, мобілізаційної 

підготовки військовозобов’язаних Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2016 рік. 

14. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 98000 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 

2016 рік. 

15. Затвердити звіт Пирятинської станції юних техніків (Дяченко В.І.) про 

надходження та використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 10500 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської  цільової  Програми відпочинку та оздоровлення дітей  в 

профільному таборі відпочинку з денним перебуванням „Сузір’я-Z“ при 

Пирятинській станції юних техніків влітку 2016 року.  

16. Затвердити звіт Пирятинської дитячо-юнацькій спортивної школи 

(Горбачов О.В.) про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 8400 грн. 00 коп. на виконання 

заходів міської  цільової  Програми відпочинку та оздоровлення дітей в 

спортивно-оздоровчому таборі „Старт“ при Пирятинській дитячо-юнацькій 

спортивній школі влітку 2016 року. 

17. Затвердити звіт Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості 

(Стадник Л.М.) про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 14000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей в профільному таборі 

відпочинку з денним перебуванням „Юні умільці“ при Центрі дитячої та 

юнацької творчості влітку 2016 року. 

18. Затвердити звіт Пирятинської станції юних техніків (Дяченко В.І.) про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 39000 грн. 00 коп. на виконання заходів міської  

цільової Програми розвитку авіамоделізму (радіокеровані моделі) при 

Пирятинській станції юних техніків на 2016 рік. 

19. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 



сумі 94753 грн. 00 коп. на виконання заходів міської  цільової  Програми  

„Шкільний  автобус“ на 2016 рік. 

20. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 98034 грн. 72 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

соціального захисту населення на 2016 рік. 

21. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 77916 грн. 00 коп. 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 

2016 рік. 

22. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 53250 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016 

рік. 

23. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 52054 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році. 

24. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 64341 грн. 34 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

покращення фізичного та психологічного стану учасників антитерористичної 

операції на 2016 рік. 

25. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 65210 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2016 рік. 

26. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 108658 грн. 00 коп. на виконання заходів міської  цільової  Програми  

культурно-мистецьких  заходів на 2016 рік.   

27. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 2500 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2017 роки. 

28. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 226497 грн. 81 коп. на виконання заходів міської   цільової  Програми  

діяльності  Пирятинської  міської  ради  на 2016 рік. 



29. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 21822 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми відновлення роботи 

ФАПу в селі Олександрівці. 

30. Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 35300 грн. 00 коп. на виконання заходів міської цільової Програми 

„Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік“. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 


