
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 09.12.2019                                                                                          № 251 
 
Про затвердження Порядку організації роботи у виконавчому комітеті  
Пирятинської міської ради, розпорядників нижчого рівня головного 
розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської міської ради  та 
одержувачів бюджетних коштів щодо оприлюднення на єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів інформації згідно з вимогами Закону України 
„Про відкритість використання публічних коштів“ 

 
Керуючись  статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,“, в рамках реалізації  проекту „Децентралізація приносить прозорість 
та ефективність в освіті та медицині“, який реалізується міжнародною 
організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities), з метою організації 
роботи виконавчого комітету Пирятинської міської ради, розпорядників 
нижчого рівня головного розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської 
міської ради  та одержувачів бюджетних коштів, на виконання вимог Закону 
України „Про відкритість використання публічних коштів“, постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.09.2015 № 676 „Про затвердження Порядку 
оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів 
інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку“: 

1. Затвердити Порядок організації роботи виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради, розпорядників нижчого рівня головного 
розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської міської ради  та 
одержувачів бюджетних коштів щодо оприлюднення на єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів інформації згідно з вимогами Закону України 
„Про відкритість використання публічних коштів“. 

2. Обов’язок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів інформації про використання публічних коштів виконавчим 
комітетом Пирятинської міської ради, розпорядниками нижчого рівня 
головного розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської міської ради  та 
одержувачами бюджетних коштів згідно з вимогами Закону України „Про 
відкритість використання публічних коштів“ покладається на відділ 
бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Пирятинської  
міської ради та бухгалтерські служби розпорядників нижчого рівня – головного 
розпорядника та одержувачів бюджетних коштів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 
Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження   
міського голови 
09.12. 2019 № 251 

 
Порядок організації роботи  виконавчого комітету  

Пирятинської міської ради, розпорядників нижчого рівня головного 
розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської міської ради   
та одержувачів бюджетних коштів щодо оприлюднення на єдиному  
веб-порталі використання публічних коштів інформації згідно вимог  
Закону України „Про відкритість використання публічних коштів“ 

  
1. Обов’язок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів інформації про використання публічних коштів виконавчим 
комітетом Пирятинської міської ради, розпорядниками нижчого рівня 
головного розпорядника – виконавчого комітету Пирятинської міської ради  та 
одержувачами бюджетних коштів згідно з вимогами Закону України „Про 
відкритість використання публічних коштів“ покладається на  відділ 
бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Пирятинської  
міської ради та бухгалтерські служби розпорядників нижчого рівня – головного 
розпорядника та одержувачів бюджетних коштів. 

2. Оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів 
інформації визначеної пунктом 1 статті 3 Закону України „Про відкритість 
використання публічних коштів“ здійснюється  щоквартально, не пізніш як за 
35 днів після закінчення звітного кварталу. Відомості, що оприлюднюються 
згідно з Законом України „Про відкритість використання публічних коштів“, 
повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні 
дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу. 

3. Керівник відділу або бухгалтерської служби, на які покладено 
обов’язок оприлюднення  інформації про використання публічних коштів, 
зобов’язані невідкладно інформувати міського голову про будь-які обставини, 
що можуть вплинути на своєчасність, повноту та достовірність розкриття 
інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 

 4. Відповідальність за неподання, несвоєчасність подання, 
недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з Законом 
України „Про відкритість використання публічних коштів“, несуть керівники 
розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів 
відповідно до Закону України „Про відкритість використання публічних 
коштів“. 

5. Керівник відділу або бухгалтерської служби, на які покладено 
обов’язок оприлюднення  інформації про використання публічних коштів, в 
разі необхідності,  готує на підпис міському голові проекти роз’яснень щодо 
суті платіжних трансакцій, розміщених на єдиному веб-порталі використання 

 



публічних коштів, які надаються відповідно до пункту 8 Порядку 
оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів 
інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                      
від 14 вересня 2015 року № 676.  

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


