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Про затвердження звітів про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів програм 

комунальним підприємством „Каштан“ у 2017 році 

 

 

 Відповідно до статті 26 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 комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів: 

Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства 

„Каштан“ на 2017 рік у сумі 5 511 145 грн. 70 коп., в тому числі коштів  

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

3 716 410 грн. 92 коп., коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 1 794 734 грн. 78 коп.; 

Програми фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на 

утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік в сумі                                        

575 611 грн. 50 коп., в тому числі коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 528 901 грн. 94 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

46 709 грн. 56 коп. 



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

про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 38 428 грн. 44 коп. на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятина у 

літній період 2017 року. 

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

про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 20 690 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми облаштування місця відпочинку на річці Удай. 

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

про використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 1 092 772 грн. 90 коп., в тому числі коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 8 892 грн. 00 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

1 083 880 грн. 90 коп., з них коштів обласного бюджету в сумі                                       

733 440 грн. 00 коп., на виконання заходів Програми забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань 

діяльності ради Т.ЧАЙКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


