
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 12 

 
 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 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 першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 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“, враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 585055 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2018 році, в тому числі коштів: 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

371090 грн. 00 коп., коштів обласного бюджету в сумі 172875 грн. 00 коп.; 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок батьківської плати в сумі 41090 грн. 00 коп. (додається). 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 

 



 

 Додаток 

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 12 

 

Звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 
1. КВКВ __02__ Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради,  відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради  

3. Назва Програми Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

Затверджено рішенням тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 24.01.2018  № 42 

Внесено зміни рішеннями тридцять пʼятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 № 154,  сорок  пʼятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 04.12.2018 № 347 

Напрями діяльності та заходи Програми 

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

виконання 

заходів, 

результат
ивні 

показники 

виконання, 

причини 

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 Загальни
й 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1. Відшкодування 

частини вартості 

путівки до закладів 

оздоровлення та 

відпочинку 

Полтавської області 

влітку 2018 року 

345975 173100 173100  172875 345975 173100 173100  172875 345750 172875 172875  172875 99,9 

2. Оплата вартості 

дворазового 

харчування учнів та 

вихованців 

207729 166639 166639  41090 207729 166639 166639  41090 193895 152805 152805  41090 93,3 

3. Оплата вартості 

путівок до закладів 

оздоровлення та 
відпочинку України 

відповідно до 

Програми 

45500 45500 45500   45500 45500 45500   45410 45410 45410   99,8 

 Всього 599204 385239 385239  213965 599204 385239 385239  213965 585055 371090 371090  213965 97,6 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


