
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 42 

 

 

Про затвердження проміжного звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 - 2020 роки за 

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“, рішення 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 та рекомендації 

постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити проміжний звіт виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 - 2020 роки за 2018 рік в сумі 35 000 грн. 00 коп. 

(тридцять п’ять тисяч гривень 00 коп.), що додається.  

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА  

  

 



 Додаток 

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 42 

  

Звіт про виконання Програми за 2018 рік  

1. КВКВ - 2240,2730  Головний розпорядник коштів: виконавчий комітет Пирятинської міської ради.  

2. Відповідальний виконавець Програми:  управління економіки виконкому Пирятинської міської ради.  

3. Назва Програми -  Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018- 2020 роки.  

Затверджено рішенням сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23 серпня 2018  року № 248.  

Внесено зміни рішенням – зміни не вносились.  

Напрями діяльності та заходи Програми: 

 

№ 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 

кошти 

Бюджет міської ОТГ 

 

Інші 

кошти 

Бюджет міської ОТГ 

 

Ін
ш

і 

к
о

ш
ти

 

Всього Загальн

ий фонд   

Спеціал

ьний 

фонд  

Всього Загальн

ий фонд   

Спеціал

ьний 

фонд  

Всього Загальн

ий фонд   

Спеціа

льний 

фонд  
3.3 Виготовлення 

друкованого 

видання 

„Путівник 

інвестора“, який 

містить каталог 

грінфілдів та 

браунфілдів для 

надання в оренду 

субʼєктам малого 

та середнього 

бізнесу, каталогу 

місцевої продукції 

25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 Виконано в 

повному 

обсязі. 

Розроблено та 

надруковано 

путівник 

інвестора на 

двох мовах 

(українська, 

англійська), 

каталог 

місцевої 

продукції, 

каталог 

місцевих 

ремесл. 



3.7 Підготовка та 

проведення 

урочистостей з 

нагоди 

професійного 

свята „День 

підприємця“, 

зокрема 

підведення 

підсумків 

щорічного 

Конкурсу 

„Кращий 

підприємець 

Пирятинської 

ОТГ“ 

10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 Виконано в 

повному 

обсязі. 

Проведено 

конкурс 

„Кращий 

підприємець“. 

Переможці у 

двох 

номінаціях 

отримали 

матеріальні 

винагороди. 

 РАЗОМ: 35000,0 35000,0 35000,0 0,0 0,0 35000,0 35000,0 35000,0 0,0 0,0 35000,0 35000,0 35000,0 0,0 0,0  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


