
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31січня 2019 року № 13 

 
 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Опікуємося освітою“ на 2018 рік 

 

 

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 106666 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ 

на 2018 рік, у тому числі коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 90733 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 15933 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 № 13 
 

Звіт про виконання Програми „Опікуємося освітою“ на 2018 рік 

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 „Опікуємося освітою“ на 2018 рік 

Затверджено рішенням другого пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2018 року № 112 

Внесено зміни рішенням тридцять дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 155     

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

№ Захід 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Стан 
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1. Проведення навчання  для 

педагогічних працівників закладів 

освіти щодо впровадження засад 

Нової української школи 

(придбання канцтоварів – 10 

тис.грн., навчання – 90 тис.грн.) 

100000 100000 100000   100000 100000 100000   90733 90733 90733   Підвищено рівень 

компетентності  

педагогічних 

працівників закладів 

освіти 

2 Придбання обладнання для 

покращення матеріально-технічного 

стану харчоблоків Пирятинського 

ліцею, Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 

198000 198000  198000  15933 15933  15933  15933 15933  15933  Покращено 

матеріально-технічну 

базу харчоблоку 

Пирятинської зш І-ІІІ 

ст. № 4 

3 Капітальний ремонт покрівлі 

Опорного закладу Пирятинська 

зш І-ІІІ ст. № 6, що знаходиться за 

адресою: вул.Гагаріна, 84, 

м.Пирятин Полтавської області  

(облаштування шатрової покрівлі 

з утепленням), виготовлення ПКД 

2206600 

 

в т.ч. - 

86,6 (ПКД) 

 

2206600  2206600            Завершено ремонт 

покрівлі І черга. 

Виконано. 

4 Придбання для опорних закладів 

освіти засобів навчання (кабінети, 

навчальні комп’ютерні 

комплекси,мультимедійні засоби 

навчання) 

1452000 1452000  1452000            Не виконано 

 Всього 3956600 3956600 100000 3856600  115933 115933 100000 15933  106666 106666 90733 15933   Стан виконання 92% 


