
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 20 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 85, 91 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 відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Пирятинської районної державної адміністрації (Турпак Ю.В.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 12000 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату районної державної адміністрації, що додається. 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 

 



 Додаток 

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 20 

Звіт  про виконання Програми за 2018 рік 

1.КВКВ 0219800 Головний розпорядник коштів: Пирятинська районна державна адміністрація 

2.Відповідальний виконавець Програми: Відділ фінансово-господарського забезпечення парату районної державної адміністрації 

                                                                 3.Назва Програми „Програма технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців  

                                                                  апарату районної державної адміністрації“. 

Затверджена рішенням 44 сесіїї Пирятинської міської ради VII скликання від 23.10.2018 року № 301 . 

 
Напрями діяльності та заходи Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців  

апарату районної державної адміністрації  

 

№ Захід 

 

 
 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. 

коп. 

Фактично використано, грн. коп. Стан  
виконання заходів, 

результативні показники 

виконання, 
причини невиконання 

 

 

 

 

 у тому числі  у тому числі  у тому числі 

Всього 
 

 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 

Всього 
 
 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 
 
 

Всього 
 
 

Всього Бюджет міської 
ОТГ 

Інші 

кошти 
 
 

Всього Загальний 
фонд 

 Спеціаль 
ний фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль 
ний 
фонд 

 
 

Загальни
й фонд 

Спеціаль
ний 
фонд 

1. Придбання  

багатофункціона

льного 

друкуючого 

пристрою та 

комплектуючих 

до нього 

24000 12000 12000  - 12000 24000 12000 12000 - 12000 24000 12000 12000 - 12000 З метою забезпечення 

виконання відділом 

ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

своїх функціональних 

завдань  на території 

Пирятинської міської 

ОТГ та Пирятинського 

району   придбано 

багатофункціональний 

друкуючий пристрій 

bizhub 226 та 

комплектуючі до нього. 
 Всього 24000 12000 12000 - 12000 24000 12000 12000 - 12000 24000 12000 12000 - 12000  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 


