
 

 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят пʼятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 10 
 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
„Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади у 2019 році“ 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись 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 та рекомендації 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 68800 грн. 00 коп. на виконання заходів 
Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади у 2019 році“, що додається. 
 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 
 



 

Додаток 
до рішення шістдесят п’ятої сесії  
Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 
20 січня 2020 року № 10 
 

Звіт про виконання Програми за 2019 рік 

1. КВКВ  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 
2. Відповідальний виконавець Програми: Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради,  відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради  
3.  Назва Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“. 
Затверджено рішенням сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 № 387 
Внесено зміни рішенням  ________________________________сесії Пирятинської міської ради _______ скликання від _________ 20 __ року № 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

№ Захід Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Стан 

виконання 
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1. Присудження стипендій учням 5-11 
класів закладів загальної середньої освіти, 
вихованцям позашкільних навчальних 
закладів Пирятинської міської ради віком 
до 18 років, студентам І – го курсу 
Пирятинської філії приватного вищого 
навчального закладу „Європейський 
університет“ віком до 18 років, які за 
минулий навчальний рік  досягли високих 
результатів у навчанні і стали 
переможцями та призерами обласних, 
всеукраїнських та міжнародних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, 
визначених Положенням про стипендії 
міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади  

94500 94500 94500   94500 94500 94500   68800 68800 68800   Стипендії міської 
ради отримували  
з січня по травень 
15 дітей. 

 

З вересня 
стипендії 
отримують 13 
дітей 

 

Стан виконання 
програми – 79 % 

 Всього 94500 94500 94500   94500 94500 94500   68800 68800 68800    


