
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 4 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, 

військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції на 2018 рік“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства економіки України 

від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання“, керуючись 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 Пирятинської районної організації ветеранів          

(Дубецький Б.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 90 000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів 

війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції на 2018 рік“, що додається. 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА  

  



 Додаток  

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 4 

  
Звіт про виконання Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів,  

інвалідів та учасників антитерористичної операції  на  2018 рік“ 

 

 1.КВКВ_02__Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

 2. Відповідальний виконавець Програми: Пирятинська районна організація ветеранів 

 3. Назва Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та            

учасників антитерористичної операції на 2018 рік“ 

 

 Затверджена рішенням тридцять сьомої сесіїї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2018 року № 124. 

 Зміни не вносилися. 
 

 Напрями діяльності та заходи Програми: посилення уваги до потреб старшого покоління 

 
 

№ 

 

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 

кошт

и  

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти  

 

Всього 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти  

Всього Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
  Всього Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 
   Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
 

1 Організація та 

проведення 
огляд - 

конкурсів, 

літературно-
музичних 

композицій, 

тематичних 
лекцій  і 

відзначення 
переможців та 
нагородження 

(екскурсія) 

11000,00 11000,00 11000,00   11000,0 11000,0 11000,0    11000,0 11000,0   Освоїли-11,0 

(21-екскурсія, 
60-,,Джура”, 

1419- 

розширення 
знань творчого 

та 

інтелектуально
го розвитку 

дітей, молоді в 

рамках 
військо-

патріотичного 

виховання  



2 Організація та 

проведення 

заходів до Дня 
захисників 

Вітчизни,  

Дня матері,  
Дня 

партизанської 

слави, 
Дня Перемоги, 

Дня ветерана, 

74 річниці 
звільнення 

України, 

 Дня волонтера. 
Дня Збройних 

Сил України, 

Дня Гідності 
привітання та 

нагородження 

ветеранів, 
учасників АТО 

29030,00 29030,00 29030,00   29030,00 29030,00     29030,00 29030,00   Освоїли-29,03 

(236 осіб, 

учасників, 
вітання   

квітами, 

подарунками, 
грамотами) 

3 Вшанування 

пам’яті 
ветеранів, 

учасників АТО 

9970,00 9970,00 9970,00   9970,00 9970,00 9970,00    9970,00 9970,00   Освоїли 

9.97  
(29осіб) 

4 Надання 
спортивно-

оздоровчих 

послуг(масаж, 
заняття в 

тренажерному 

залі) учасниками 
АТО 

40000,00 40000,00 40000,00   40000,00 40000,00 40000,00    40000,00 40000,00   Освоїли-40,0 
(120 учасників 

*334грн.) 

 Всього 90000,0 90000,0 90000,0   90000,0 90000,0 90000,0    90000,0 90000,0    

 

 

 

  

 Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


