
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 15 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської 

міської ОТГ“ 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 постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 150916 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми „Енергоефективність 

та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на       

2018 рік, в тому числі: загального фонду – 144100 грн. 00 коп. та спеціального 

фонду – 6816 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 № 15 

 
Звіт про виконання Програми  

„Енергоефективність  та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської ОТГ на 2018 рік“ 
 

 1.КВКВ__02__Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

 2.Відповідальний виконавець Програми: відділ управління комунальною власністю виконкому міської ради 

 Затвердженарішенням тридцять сьомої сесіїПирятинської міської ради сьомого скликання від 4 квітня 2018 року № 111. 

 Внесено зміни рішенням сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомогоскликання від 23 жовтня 2018 року № 296. 

  

Напрями діяльності та заходи Програми „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах 

 Пирятинської міської ОТГ на 2018 рік“ 

 
 

№ 

 

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 
Ін

ш
і 

к
о
ш

ти
 Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
  

Всього 
Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальни
й фонд 

Спеціальн
ий фонд 

1 Заміна 

опалювального 

котла з низьким 
значенням ККД 

на сучасний 

автоматизований 
з ККД не менше  

95% по ДНЗ 

„Червона 
шапочка“ 

(харчоблок) 

 

20000 20000 13100 6900 0,0 20000 20000 13100 6900 0,0 19900 19900 13100 6816 0,0 Було придбано 

новий газовий 

котел АОГВ 10 
КСС та 

циркуляційний 

насос Roda 25/4. 
Дане обладнання 

встановлене 

2 Здійснити 
заміну та 

ущільнення 

вхідних дверей 
по ДНЗ 

„Червона 

шапочка“ 
 

33500 
 

33500 35000  0,0 33500 33500 33500 0,0 0,0 33500 33500 33500  0,0 Проведено 
заміну та 

ущільнення двох 

дверних блоків 
на 

енергоефективні 



3 Встановлення 

сучасних 

вентиляційних 
систем в ДНЗ 

„Пролісок“ 

 

79000 79000  79000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 На даний захід 

кошти не 

виділялись 

4 Заміна ламп 

розжарювання 

на світлодіодні 
енергоощадні 

лампи та 

світильники під 
них в наступних 

закладах: 

ДНЗ „Ромашка“, 
ДНЗ “Червона 

шапочка“, 

Пирятинська 
школа 

естетичного 

виховання,  
ДНЗ „Сонечко“ 

 

88200 88200 88200  0,0 88200 88200 88200 0,0 0,0 88200 88200 88200  0,0 Здійснено заміну 

ламп 

розжарювання та 
люмінесцентних 

на світлодіодні 

енергоощадні 
лампи та 

світильники на 

всіх 
запланованих 

закладах 

5 Придбання 

обладнання для 
проведення 

експрес аудитів, 
а саме 

люксметра та 

детектора газів 
із гігрометром, 

пірометр 

(інфрачервоний 
термометр) 

 

9300 9300 9300  0,0 9300 9300 9300 0,0 0,0 9300 9300 9300  0,0 Придбано 

люксметра та 
детектора газів із 

гігрометром, 
пірометр 

 Всього 230000 230000 144100 85900 0,0 151000 151000 144100 6900 0,0 150916 150916 144100 6816 0,0  

 

 

 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


