
 

 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 22 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 

роки“ за 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 загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 29870 грн. 56 коп. на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2017-2018 роки“, що додається. 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА  

  



 Додаток 

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 22 

 

Звіт про виконання Програми 

„Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“ за 2018 рік 

1. КВКВ 0210180 Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: Пирятинський районний військовий комісаріат 
3. Назва Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“. 

Затверджено рішенням 20 сесіїї Пирятинської міської ради VII скликання (друге засідання) від 03.03.2017 року № 59 . 

Внесено зміни рішенням 42 сесіїї Пирятинської міської ради VII скликання від 23.08.2018 року № 250. 

                                                                   

Напрями діяльності та заходи Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“: 

Забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому 

резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше) до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення поставки людських і транспортних 

ресурсів у медичні та військові організаційні структури під час часткової мобілізації, призову громадян на строкову військову службу; призову громадян за контрактом; 

підтримання системи, управління району у готовності до роботи в умовах воєнного стану, урочистих та траурних заходів, виготовлення агітаційної продукції. 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення поставки людських  транспортних ресурсів у медичні та військові організаційні структури під час часткової 

мобілізації, призову громадян на строкову військову службу; призову громадян за контрактом; проведення оповіщення призовників, резервістів, заходів по агітації 

громадян на проходження військової службу за контрактом; автоперевезення людських і речових ресурсів територіальної оборони та роти охорони району, проведення 

навчальних зборів, змагань, викликом резервістів. Оцінка стану мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району.  

№ Захід 
 

 

 
 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Стан виконання заходів, 
результативні показники 

виконання, 
причини невиконання 
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  Всього Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа
льний 
фонд 

1 Утримувати елементи бази 

мобілізаційного розгортання 

Пирятинського району у складі: пункту 
управління проведенням мобілізації 

людських та транспортних ресурсів; 

запасного пункту управління 
мобілізацією; пункту попереднього 

збору військовозобов’язаних і техніки та 

штабів оповіщення на підприємствах. 
 

2500 2500 2500   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 



2 Утримання та вдосконалення, а також 

підтримання в постійній готовності до 
використання за призначенням дільниці 

оповіщення 

- - -   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 

3 Оплата автоперевезень людських, 

транспортних і речових ресурсів 
призовників, мобілізованих, 

резервістів, контрактників, 

військовослужбовців територіальної 
оборони та роти охорони району на 

навчальні збори, змагання, 

проходження військово-лікарських 

комісій, облас-ного збірного пункту,  

військових частин, навчальних центрів 
та інших формувань, проведення заходів 

(часткової) мобілізації. 

17750 17750 17750   17750 17750 17750   17750 17750 17750  - Виконано в повному 

обсязі 
Своєчасне 
забезпечення поставки 
людських і                                              
транспортних ресурсів 
до місць проведення 
відповідних 
військових заходів 

4 Проведення заходів щодо оповіщення, 

розшуку осіб, що призиваються за 
мобілізацією та на строкову військову 

службу до Збройних Сил України, 

перевірки на всій території району та 
міської об’єднаної територіальної 

громади правильності ведення 

військового обліку та бронювання, 
технічного стану автомобільної техніки 

призначеної до військ, в тому числі 

оплата транспортних послуг та 
придбання паливно-мастильних 

матеріалів. 

8250 8250 8250   2750 2750 2750  - 2750 2750 2750  - Часткове виконання 
заходу.  
У зв’язку з 
недофінансуванням 
заходу, не в 
повному обсязі 
проводилося 
оповіщення та 
розшук 
призовників, 
перевірка 
правильності 
ведення військового 
обліку та 
бронювання. 

5 Проведення заходів на вшанування 
загиблих (померлих) учасників (АТО) та 

організацій поховань загиблих 

(померлих), мобілізованих  (призваних 
на строкову військову військову 

службу), призваних за контрактом 

військовослужбовців. 

1000 1000 1000   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 

6 Створення та утримання на базах та у 
лікувальних установах незнижувальних 

запасів вакцини, медикаментів та 

медичного майна (у тому числі для 
проходження медичних комісій 

призовниками та 

військовозобов’язаними). 

6000 6000 6000   - -   - - - -  - Часткове 
виконання. 
У зв’язку з 
недофінансуванням 
заходу відсутні 
запаси медичного 
майна та 
медикаментів 

7 Здійснення заходів щодо пропагування 
та агітації для відбору кандидатів до 

вступу та необхідності проходження 

строкової військової служби і військової 
служби за контрактом 

2500 2500 2500   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 



8 Забезпечення друкарською продукцією, 

канцелярським приладдям, оплата 
поштових витрат та витратні матеріали 

оргтехніки 

5000 5000 5000   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 

9 Проведення заходів щодо проводів 

громадян району на строкову військову 

службу в Збройні Сили України. 

2500 2500 2500   - -    - - -  - Виконано не в 
повному обсязі, у 
зв’язку з недостанім 
фінансуванням 

10 Проведення поточного ремонту 

приміщень Пирятинського районного 

військового комісаріату. 

(згідно Указу Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 20 травня 2016 

року «Про Стратегічний оборонний 
бюлетень України» від 6 червня 2016 

року № 240/2016, пункту 5.3.4. Плану 

дій щодо впровадження оборонної 
реформи у 2016-2020 роках, 

затвердженого Міністром оборони 

України) 

90000 90000 90000   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 

11 Забезпечення оргтехнікою та іншим 

обладнанням (LED-телевізорами, ПЕОМ 

(ноутбуками). Забезпечення приміщень 

меблями (згідно Указу Президента 
України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України 

від 20 травня 2016 року «Про 
Стратегічний оборонний бюлетень 

України» від 6 червня 2016 року № 

240/2016, пункту 5.3.4. Плану дій щодо 
впровадження оборонної реформи у 

2016-2020 роках, затвердженого 

Міністром оборони України) 

30000 30000 30000   - -   - - - -  - Невиконано, у 
зв’язку з 
відсутністю 
фінансування 

12 Придбання паливно-мастильних 

матеріалів для забезпечення поставки 

людських  транспортних ресурсів до 
місць проведення відповідних 

військових заходів, розшуку осіб, які 

ухиляються від проходження військової 
служби, проведення агітації оповіщення, 

навчання, учбові збори. 

9500 9500 9500   9500 9500 9500   9370,56 9370,56 9 370,56  - Виконано. 
Своєчасне 
забезпечення поставки 
людських і                                              
транспортних ресурсів 
до місць проведення 
відповідних 
військових заходів 

 Всього 175000 175000 175000   30000 30000 30000   29 870,56 29 870,56 29 870,56  -  

 

 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка



 


