
  
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 26 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 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 Національного природного парку „Пирятинський“        

(Митропан Ю.М.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 83 930 грн. 00 коп. (вісімдесят три 

тисячі дев’ятсот тридцять гривень 00 копійок) на виконання Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 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 № 26 

 

Звіт про виконання Програми за 2018 рік 

 1. КВКВ   02   Головний розпорядник коштів :Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

  2. Відповідальний виконавець Програми: Національний природний парк „Пирятинський“, відділ із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, фінансове управління міської  ради 

 3. Назва Програми: Програма взаємодії з Національним природним парком «Пирятинський» для здійснення природоохоронних 

заходів, що сприяють охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 Затверджено рішенням тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 04 квітня 

2018 року № 127.  

 Внесено зміни рішенням тридцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 163.  

                                            

 

              Напрями діяльності та заходи:  здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 
№ Захід Обсяги, затверджені програмою, гривень Виделені обсяги фінансування, гривень 

коп. 

Фактично використано, гривень коп. Стан виконання 

заходів, результативні 

показники виконання, 

причини не 

виконання 

Всього У тому числі всього У тому числі всього У тому числі 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошт

и 

Бюджет міської  ОТГ Інші 

кошт

и 

Бюджет міської  ОТГ Інші 

кошт

и 
всього Загальни

й фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

всього Загальни

й фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

всього Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

1 Придбання 

надувного човна  

Придбання 

мотора для 

надувного човна 

100000,00 100000,00 100000,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   - невиконано; 

- не профінансовано   

2 Придбання 

матеріалів для 

влаштування 

еколекторію під 

відкритим небом 

45870,00 100000,00 45870,00   45870,00 45870,00 45870,00   45870,00 45870,00 45870,00   -  виконано на 100%: 

- облаштовано 

еколекторій під 

відкритим небом о. 

Масальський (подіум, 



НПП 

„Пирятинський“ 

стіл і лави, щити, 

огорожа, брама) 

3 Придбання 

матеріалів для 

влаштування 

екологічної 

стежки на о. 

Масальський 

31740,00 31740,00 31740,00   31740,00 31740,00 31740,00   31740,00 31740,00 31740,00     -  виконано на 100%: 

- облаштована 

екологічна стежка на 

о. Масальський 

(виготовлено знаки 

для маркування 

маршруту 

екологічною стежкою 

30 шт. ; виготовлено 

лави для 

облаштування стежки 

12 шт.; виготовлено 

інформаційні  щити 

для облаштування 

стежки 9 шт.; 

виготовлено оселю 

для комах на 

екологічній стежці 1 

шт.) 

4 Придбання  

поліграфічної 

продукції з 

екологічної 

тематики, 

придбання 

матеріалів для 

проведення 

літніх шкіл. 

Автотранспортні 

послуги 

6320,00 6320,00 6320,00   6320,00 6320,00 6320,00   6320,00 6320,00 6320,00   -  виконано на 100%: 

-придбана  

поліграфічна 

продукція з 

екологічної тематики 

для школярів;  

- автотранспортні 

послуги по 

перевезенню 

учасників літньої 

екологічної школи 

 

 Всього 183930,00 183930,00 183930,00   83930,00 83930,00 83930,00   83930,00 83930,00 83930,00    

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 


