
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 7     №       

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

соціального захисту населення на 2018 рік 
 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись статтями 85, 91 Бюджетного кодексу України, 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 міської ради, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 1380678 грн. 57 коп. на виконання заходів Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік, в тому числі: загальний фонд – 755685 грн. 57 коп. та 

спеціальний фонд – 624993 грн. 00 коп. (додається). 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 

 



 Додаток 

 до рішення сорок сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 31 січня 2019 року № 7 

 

Звіт про виконання Програми соціального захисту населення за 2018 рік 
                                                                                                              

1.      КВКВ      02       Найменування головного розпорядника коштів програми: виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2.      Найменування відповідального виконавця Програми: відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради                              

3. Назва Програми: Програма соціального захисту населення на 2018 рік 

Затверджена рішенням тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2018 року № 329 (із змінами) 

Напрями діяльності та заходи Програми  

 
№ 

з/п 

Захід Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги  фінансування, гривень Фактично використано, гривень коп. Стан 

виконання 

заходів, 

результативні 

показники 

виконання, 

причини 

невиконання  

Всього у тому числі Всього у тому числі Всьо-го у тому числі 

Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

 

Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

 

Бюджет  

міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

 

Всього Загаль

-ний 

фонд 

Спеці 

 альний 

фонд 

Всього Загаль-

ний фонд 

Спеці-

альний 

фонд 

Всього Загальн

ий фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

1. 

Надання 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

хворим жителям 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

130000 

 

130000 

 

13000

0 

   

130000 

 

130000 

 130000    

128900 

 

128900 

 

128900 

  Надано 

допомогу 106 

заявникам  

2. 

Надання 

матеріальної 

допомоги на 

поховання 

непрацюючим 

жителям міста, 

15700 15700 

 

15700 

 

 

 

 

  15700 15700 

 

15700 

 

 

 

 

  14700 14700 14700    Надано 

допомогу на 

поховання 15 

заявникам 



які не досягли 

пенсійного віку 

3. 

Надання пільг 

інвалідам по 

зору І групи 

5000 5000 5000   5000 5000 5000   3662,52 3662,52 3662,52   Виконано 

4. 

Грошова 

допомога на 

оплату 

додаткової 50% 

пільги для 

оплати за 

житлово-

комунальні 

послуги  члену 

сім’ї загиблого 

воїна-

інтернаціоналіст

а 

 Дудзинській З.І. 

з урахуванням 

державних пільг 

50% 

4500 4500 4500   4500 4500 4500   0,600 0,600 0,600   Виконано 

5. 

Відшкодування 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, один 

раз в рік вартості 

проїзду 

міжміським 

транспортом до 

будь-якого 

населеного 

пункту України 

та у зворотному 

напрямку: І 

категорія – 

безоплатно; ІІ 

5000 5000 5000   5000 5000 5000   1470,21 1470,21 1470,21   Виконано, 

кошти 

використано не 

в повному 

обсязі. Так як 

проведена 

робота на 

протязі року по 

відшкодуванн

ю проїзду за 

рахунок 

державного 

бюджету. 



категорія – 50% - 

знижка вартості 

проїзду 

(орієнтовно 5 

осіб) 

6. 

Відшкодування 

компенсацію за 

перевезення 

окремих 

пільгових 

категорій 

громадян у 

приміському 

(міському) 

автотранспорті 

загального 

користування у 

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді 

166500 166500 16650

0 

  135000 135000 135000   131000 131000 131000   Виконано 

7. 

Допомога для 

усунення 

наслідків пожежі 

(Міщенко В.В. - 

10,0 тис.грн.) 

24000 24000 24000   24000 24000 24000   24000 24000 24000   Надано 

допомогу 2 

заявникам: 

Міщенко В.В. -

10,0 тис.грн.  

Московчук І.Г. 

– 14,0 тис. грн. 

8. 

Відшкодування 

компенсацію за 

перевезення  

окремих 

пільгових 

категорій 

громадян, які 

проживають на 

території 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, у 

283000 283000 28300

0 

  150000 150000 150000   149974,88 149974,88 149974,88   Виконано 



приміському 

залізничному 

транспорті 

загального 

користування 

9. 

Погашення 

прогнозованої 

заборгованості 

підприємству – 

надавачу послуг 

зв’язку (ПАТ 

„Укртелеком“) за 

надані пільги у 

2018 році 

окремим 

категоріям 

громадян, які 

проживають на 

території 

Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

120000 120000 12000

0 

  120000 120000 120000   110602,65 110602,65 110602,65   Виконано 

10. 

Відшкодування 

коштів на 

проходження 

реабілітації в 

Лубенському 

міському центрі 

соціальної 

реабілітації 

дітей-інвалідів 

(16 дітей) 

 Транспортні 

витрати на підвіз 

дітей до 

Лубенського 

міського центру 

соціальної 

реабілітації 

70500 

 

 

 

 

26000 

70500 

 

 

 

 

26000 

70500 

 

 

 

 

26000 

  70500 

 

 

 

 

26000 

70500 

 

 

 

 

26000 

70500 

 

 

 

 

26000 

  70500 

 

 

 

 

26000 

70500 

 

 

 

 

26000 

 

70500 

 

 

 

 

26000 

  Надано 

реабілітацію та 

підвіз 16 дітям 

з інвалідністю 



дітей-інвалідів 

11. 

Компенсація 

непрацюючим 

фізичним 

особам, які  

постійно 

надають 

соціальні 

послуги 

громадянам, які 

не здатні до 

самообслуговува

ння і потребують 

сторонньої 

допомоги (4 

особи) 

9000 9000 9000    9000 9000 9000  6987,31 6987,31 6987,31   Виконано 

12. 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

громадянам, які  

мають почесне 

звання „Мати-

героїня“, для 

вирішення 

соціально-

побутових 

проблем (ремонт 

житла, 

придбання 

будівельних 

матеріалів) 

Мінєєвій С.І. 

20000 20000 20000   20000 20000 20000   20,000 20,000 20,000   Надано 

допомогу на 

ремонт житла 

матері-героїні 

Мінєєвій С.І. 

13. 

Надання 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

дитині, яка 

постраждала 

внаслідок 

64300 64300 64300   64300 64300 64300   40000 40000 40000   Надано 

матеріальну 

допомогу на 

лікування 

Литвиненко 

Анні 

Олександрівні 

40,0 тис.грн. 



дорожньо-

транспортної 

пригоди 

Литвиненко 

Анні 

Олександрівні 

(отримувач 

Литвиненко 

Олександр 

Миколайович) 

14. 

Відшкодування 

вартості 

санаторно-

курортного  

лікування 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

віднесених до 

першої категорії 

(4 ліквідатори) 

27300 27300 27300   27300 27300 27300   27288 27288 27288   Виконано.  

4 ліквідатори 

отримали 

санаторно-

курортне 

лікування 

15. 

Придбання 

житла для дітей-

сиріт, осіб з їх 

числа за рахунок 

коштів субвенції 

з державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

проектні, 

будівельно-

ремонтні роботи, 

придбання житла 

та приміщення 

для розвитку 

сімейних та 

інших форм 

624993 624993  624993  624993 624993  624993  624993 624993  624993  Придбано двом 

дітям сиротам 

квартири 



виховання, 

наближених до 

сімейних та 

забезпечення 

житлом дітей 

сиріт, осіб з їх 

числа 

Всього 1595793 1595793 970800 624993  1431293 1431293 806300 624993  1380678,57 1380678,57 755685,57 624993 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 


