
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

28 лютого 2018 року № 90 

 

Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської 

міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 

соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону Украіни „Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України“, Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про 

затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм“ (зі 

змінами), 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“, з метою 

удосконалення формування, затвердження та виконання програм Пирятинської 

міської ради як засобу програмного управління у складі Плану соціального-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, 

досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, 

матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до 

Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (додається). 

2. Координацію роботи з розроблення та реалізації програм Пирятинської 

міської ради покласти на заступників міського голови за напрямками роботи та 

управління економіки виконкому Пирятинської міської ради. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 4 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 

м. Пирятин“. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення тридцять сьомої сесії 

 (перше пленарне засідання) 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 28 лютого 2018 року № 90 
 

 

 

П О Р Я Д О К   

розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської 

ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 

соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

 

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади (далі – Порядок) підготовлено з метою 

встановлення єдиного порядку розроблення, затвердження, фінансування 

програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

1.2.  Програми Пирятинської міської ради готуються відповідно до 

основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у 

Законі України „Про державні цільові програми“ та на виконання стратегічних, 

оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади та Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ. 

1.3.  Програма Пирятинської міської ради (далі – Програма) – це сукупність 

взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним 

забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання 

найактуальніших проблем розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі – Пирятинської ОТГ) або окремих галузей 

економіки чи соціально-культурної сфери Пирятинської міської ОТГ, реалізація 

яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Пирятинської міської ОТГ, 

районного, обласного, державного бюджетів, інших місцевих бюджетів та 

інших коштів, і є складовою щорічного Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

відповідний рік. Програма вважається комплексною, якщо вона об’єднує 

декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх 



фінансування за кількома кодами програмної класифікації видатків місцевих 

бюджетів.   

1.4.  Ініціатором розроблення програм може бути: Пирятинська міська 

рада та її виконавчий комітет, міські комунальні підприємства, міські дошкільні 

та позашкільні заклади освіти, інші бюджетні установи, постійні комісії міської 

ради, міський голова, підприємства, установи всіх форм власності, які 

розташовані на території Пирятинської міської ОТГ, громадські організації, 

органи самоорганізації населення та інші. 

1.5.  Підставою розроблення Програми є: 

існування проблеми на рівні Пирятинської міської ОТГ, розв’язання якої 

потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

наявність у бюджеті Пирятинської міської ОТГ реальної можливості 

ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність мети 

Програми пріоритетним напрямам розвитку Пирятинської міської ОТГ. 

1.6.  Заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи 

інших програм Пирятинської міської ОТГ. 

 

ІІ.  Порядок розроблення програм Пирятинської міської ради, 

організація та звітність про їх виконання 

 

Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:  

ініціювання розроблення Програми;  

підготовка проекту Програми: визначення заходів і завдань, що 

пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування, строків 

виконання заходів Програми, а також головних виконавців; 

проведення експертизи проекту Програми; 

погодження та затвердження Програми, визначення головного 

розпорядника коштів; 

затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення 

Програми до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

ОТ; 

організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням; 

здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) 

про результати виконання Програми, внесення змін до Програми. 

 

1. Ініціювання розроблення Програми 

1.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності 

підстав для розроблення Програми, які зазначені в пункті 5 розділу І Порядку 

та за встановленою аплікаційною формою Програми (додаток 1 до Порядку) 

разом із супровідним листом надає їх до Пирятинської міської ради у 

паперовому та електронному вигляді. 

1.2. Видане ініціатору розроблення Програми розпорядження міського 

голови про дозвіл на розроблення Програми є підставою для підготовки 

проекту Програми. 



2.  Підготовка проекту Програми 

2.1. Підготовка проекту Програми здійснюється розробником Програми 

самостійно або спільно із організаціями, підприємствами, установами, які 

зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми.  

2.2. Проект Програми повинен містити такі розділи: 

вступ; 

визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма; 

визначення мети Програми; 

обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми; 

перелік завдань і заходів Програми та результативні показники; 

координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Додатки до Програми (за встановленою формою): 

додаток 1. Паспорт Програми; 

додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми; 

додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми; 

додаток 4. Календарний план. 

2.2.1. У розділі „Вступ“ зазначається загальна характеристика Програми, 

завдання програми та відповідність її законодавчим актам України.  

2.2.2. Розділ „Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма“ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та 

обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із 

використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останніх роки 

(із посиланням на джерела інформації), обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів 

бюджету Пирятинської міської ОТГ. Визначення проблеми є основою для 

формулювання мети та всіх інших розділів Програми. 

2.2.3. Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

Пирятинської міської ОТГ, окремих галузей економіки та мати логічний зв’язок 

із її назвою. 

2.2.4. У розділі „Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми“ 

зазначаються шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або 

території, строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела 

фінансування. Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання 

розрахований на 2 і більше років. У такому разі виконання Програми 

поділяється на етапи. 

2.2.5. У розділі „Перелік завдань, заходів Програми та результативні 

показники“ визначається система програмних завдань, заходів і показників, 

виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути 

причини виникнення проблеми. 

Завдання Програми – це конкретні напрями та заходи, які планується 

здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей 

Програми. 



Результативні показники Програми – це кількісні та якісні показники, які 

характеризують результати виконання Програми (в цілому і за етапами) та 

підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і на 

підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів бюджетів 

на виконання Програми, аналіз досягнутих результатів та витрат. 

Розробник Програми визначає показники, які комплексно і всебічно 

зможуть оцінити її виконання. Система обраних показників використовуються 

для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін. 

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за 

роками. У разі коли Програма виконується не за один етап, результативні 

показники другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за 

роками. 

Результативні показники поділяються на такі групи: 

показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) визначають обсяги і 

структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми; 

показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами 

(роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які 

використовуються для оцінки досягнення цілей Програми: 

показники ефективності визначаються як співвідношення кількості 

вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в 

грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника 

продукту). 

показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних 

робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї 

мети або виконання завдання. 

2.2.6. У розділі „Координація та контроль за ходом виконання Програми“ 

зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями Програми 

та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із 

зазначенням конкретних строків), відповідального виконавця заходів Програми, 

звітування тощо. 

Відповідальними виконавцями Програми можуть бути юридичні особи, 

структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, головні спеціалісти 

виконкому міської ради, органи державної виконавчої влади та їх структурні 

підрозділи. 

2.2.7. Додаток 1 „Паспорт Програми“ готується за формою згідно з 

додатком 2 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику 

Програми (назва, розпорядження про розроблення, відомості про розробника та 

перелік співрозробників Програми, відповідальний виконавець Програми та 

інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування). 

2.2.8. Додаток 2 „Ресурсне забезпечення Програми“ готується за формою 

згідно з додатком 3 до Порядку. У ньому вказуються орієнтовні обсяги 

фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та 

диференційовано за роками, визначаються джерел фінансування. Розрахунок 

фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням. Розробник 



Програми у разі потреби складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, 

яка також додається до Програми. 

2.2.9. Додаток 3 „Напрями діяльності та заходи Програми“ готується за 

формою згідно з додатком 4 до Порядку. Напрями діяльності Програми – це 

конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми, з визначенням 

шляхів витрачання коштів бюджету Пирятинської міської ОТГ (далі - бюджет 

ОТГ), інших бюджетів та не заборонених законодавством позабюджетних 

коштів. Вони повинні відповідати завданням і функціям відповідального 

виконавця Програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію 

Програми в межах коштів, виділених на цю мету. У цьому додатку наводяться 

дані щодо напрямів діяльності Програми, в тому числі заходи, строки 

виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела 

фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання 

конкретного заходу. У разі потреби цей додаток може бути доповнений 

розробником Програми додатковими даними. 

2.2.10. Додаток 4 „Календарний план“ готується за формою згідно з 

додатком 5 до Порядку і представляє собою розділ, який відображає терміни 

початку та закінчення кожного виду заходів, необхідних для реалізації 

Програми. Календарний план вказує на послідовність необхідних дій та містить 

інформацію про матеріальні та фінансові ресурси і відповідальних за виконання 

відповідних заходів. 

 

3. Порядок проходження експертизи, погодження 

                                та затвердження Програми 

3.1. Аплікаційна форма Програми подається до Пирятинської міської 

ради у паперовому та електронному вигляді. Експертна група в складі: 

профільного заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради, начальника фінансового управління виконкому міської ради, начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, начальника 

відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки виконкому 

міської ради, начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

проводить експертизу аплікаційної форми на предмет правильності визначення 

результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до 

підготовленого проекту Програми тощо. До проведення експертизи можуть 

залучатися фахівці інших зацікавлених структурних підрозділів місцевого 

органу виконавчої влади, науковці. 

3.2. Члени експертної групи надають відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради свої висновки. За 

результатами експертизи та наданих висновків відділ економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради готує експертний 

висновок, у якому, за наявності, викладаються зауваження за підписом усіх 

членів експертної групи. У разі наявності зауважень, аплікаційна форма 

Програми розробником доопрацьовується. Позитивний експертний висновок є 

підставою для розроблення відділом економічного аналізу та розвитку 



управління економіки виконкому міської ради проекту розпорядження голови 

міської ради про дозвіл на розробку цієї Програми.  

3.3. Після отримання розпорядження міського голови про дозвіл на 

розробку Програми проект Програми та проект рішення про її затвердження 

надається розробником у паперовому та електронному вигляді до міської ради 

для оприлюднення на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради, 

розгляду на профільних комісіях і сесії міської ради. 

З метою широкого обговорення проект Програми може розміщуватися в 

місцевій пресі (публікація інформаційних матеріалів про проект Програми). 

3.4. Після затвердження Програми на сесії міської ради рішення про її 

затвердження і Програма надаються секретарем міської ради фінансовому 

управлінню міської ради, управлінню економіки виконкому міської ради, 

розробнику Програми та відповідальному виконавцю Програми. 

 

4. Затвердження бюджетних призначень на виконання програм, 

включення програм до Плану соціально-економічного розвитку громади 
4.1. Фінансове управління міської ради аналізує затверджені програми та 

подані управлінням економіки виконкому міської ради проекти програм та 

вносить пропозиції до проекту бюджету ОТГ. 

4.2. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету 

ОТГ, включається окремим додатком до Плану соціально- економічного 

соціального розвитку Пирятинської ОТГ. 

4.3. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови 

затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сесії міської 

ради про бюджет ОТГ на відповідний рік (рішенням про внесення змін до 

бюджету Пирятинської міської ОТГ на відповідний рік) згідно з розписом 

бюджету ОТГ. 

 

5. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням 

5.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

5.2. Контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради за 

напрямком та профільна комісія Пирятинської міської ради. 

 

6.  Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних 

звітів) про результати виконання програм, внесення змін до Програми 

6.1.  Виконання Програми припиняється по закінченню встановленого 

строку, після чого відповідальний виконавець Програми складає заключний 

звіт про результати виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом 

з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми до            

31 грудня поточного року.        

Звіт повинен містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела 

фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з 

початку дії Програми згідно з додатком 6 до Порядку. Зазначена інформація 



використовується для аналізу ефективності виконання Програми та надання 

пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання (для 

довгострокових програм). 

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: 

досягнення мети Програми, рівень виконання запланованих результативних 

показників, дані про роботу учасників бюджетної Програми з її виконання, 

обґрунтування причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів. 

Фінансове управління міської ради та управління економіки виконкому 

міської ради здійснюють узагальнення звітів відповідальних виконавців про 

поточне та остаточне виконання програм, проводять аналіз вказаних звітів. 

Результати аналізу включаються до щорічного звіту про виконання Плану 

соціально - економічного розвитку Пирятинської ОТГ. 

6.2. Відповідальний виконавець довгострокової Програми після 

завершення річного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, 

обсягів і джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих заходів 

і завдань на наступний етап Програми. 

У разі необхідності внесення змін до Програми проект рішення про 

внесення змін до неї з уточненими показниками і заходами подається до міської 

ради у паперовому та електронному вигляді для розгляду на засіданнях 

профільних комісій та сесії міської ради. 

6.3. Щороку в січні, звіт відповідального виконавця про хід виконання 

Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесії 

Пирятинської міської ради, яка приймає рішення про затвердження звіту. 

За ініціативою міської ради, відповідального виконавця (головного 

розпорядника коштів) Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання 

Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних 

цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесії міської 

ради протягом року в разі виникнення потреби. 

6.4. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі 

втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального 

виконавця Програми, управління економіки виконкому міської ради та 

фінансового управління міської ради. Рішення про дострокове припинення 

Програми приймає міська рада. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 Додаток 1 

 до Порядку 
 

 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА  

ПРОГРАМИ  

 

Назва програми   

Розробник та співрозробник програми  

П. І. Б.   

Контакти розробника (телефон, ел. адреса)  

Відповідальний виконавець програми  

Контакти виконавця (телефон, ел. адреса)  

Учасники програми  

Територія на яку діє програма  

Термін реалізації програми  

(дата початку/дата завершення) 
 

Загальна сума фінансування програми  

в т.ч.: 
- сума коштів з бюджету міської ОТГ  

- сума власного внеску   

- кошти інших бюджетів  

- сума залучених (спонсорських) 

коштів 
 

 
 

 

1. Мета програми:  

 

2. Завдання програми:  

 

3. Опис проблеми на вирішення якої спрямована програма (до третини сторінки):  

 

 

4. Актуальність програми (опишіть чому на ваш погляд програма є актуальною для 

жителів Пирятинської міської ОТГ):  

 

5. Спроможність розробника (опишіть організаційну та матеріальну спроможність вашої 

організації виконати програми, опишіть свій досвід реалізації подібних програм, іншої 

власної діяльності):  



 

 

6. Опис заходів програми (опишіть детально, що конкретно і яким чином ваша організація 

планує зробити щоб досягти мети та завдань програми): 

 

1) 

2) 

3) і т.д.. 

 

 

7. Календарний план реалізації програми (опішить по датах реалізацію заходів програми у 

зручній для вас формі): 

 

1) 

2) 

3) і т.д.. 

    

 

8. Результати програми (опишіть короткострокові та довгострокові результати від 

реалізації програми, до половини сторінки): 

9.  

1) 

2) 

3) і т.д 

 

 

10. Бюджет програми (на окремому аркуші): 

захід 
розрахунок 

вартості 

загальна 

сума, грн 

в тому числі, грн 

кошти 

бюджету 

міської ОТГ 

інші 

кошти  

примітка 

(розшифрув

ати інші 

кошти) 

      

      

      

      

Всього     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Додаток 2 

 до Порядку 

 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика програми) 

__________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

 

1. Ініціатор розроблення програми  

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

 

3. Розробник програми  

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми  

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми  

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

   

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ    

 Коштів інших джерел    

 

 

 

  

 Додаток 3 

 до Порядку 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
__________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 20__ рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
    

кошти бюджету міської ОТГ     

кошти не бюджетних джерел  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 4 

 до Порядку 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
__________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

 
 №        Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідаль

ний 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

        

        

        

  Всього:      

 

 

 Додаток 5 

 до Порядку 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______________________________________________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____________________________________________  

Код КЕКВ ____________________________________________________________________________________ 

 
 

Рік 

 

Показники 

 

Правова 

підстава 

 

Відповідаль

ний за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, 

особа) 

 

Затверджено  

на _____ рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

C
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

    

 

 

            

 

        У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

        (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  

 

 

 

                                                               



 Додаток 6 

 до Порядку 
 

Інформація про виконання Програми за _______рік 
 

 1. КВКВ_____  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

 2. Відповідальний виконавець Програми:______________________________________________ 

 3. Назва Програми___________________________________________________________________________. 

 Затверджено рішенням ___ сесіїї Пирятинської міської ради ______ скликання від ________ 20___ року № ___. 

 Внесено зміни рішенням  ___ сесіїї Пирятинської міської ради ______ скликання від ________ 20___ року № ___. 
 

 Напрями діяльності та заходи Програми_________________________________________________________ 

 
 

№ 

 

Захід 

 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Стан 

виконання 

заходів, 
результативні 

показники 

виконання, 

причини 

невиконання 

 

Всього 

у тому числі  

Всього 

у тому числі  

Всього 

у тому числі 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти  

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти  

 

Всього 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти  

Всього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

 Всього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

 Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

 

                  

                  

                  

 Всьго                 

 

 

 

 Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


