
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят пʼятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 11 
 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
„Шкільна парта – 2017-2019“ 
 
 

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 0 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми 
„Шкільна парта – 2017-2019“, що додається. 

 
 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 



 

Додаток 
до рішення шістдесят пʼятої сесії  
Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 
20 січня  2020 року № 11 

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 міської ради, заклади загальної середньої освіти 
3.  Назва Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. 
Затверджено рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 31.05.2017  №113 
Внесено зміни рішенням тридцять сьомої сесії  Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 № 110, сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 23.10.2018 № 298. 

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 

Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі 
Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 
Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 
Всього Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 
Всього Загальний Спеціальний Всього Загальний Спеціальний Загальний Спеціальний 

1. Модернізація 
матеріально-
технічної бази 
закладів освіти; 
створення умов для 
організації та 
здійснення 

освітнього процесу; 
збереження та 

зміцнення здоров’я 
дітей 

- - - - - - - - - - - - -  - - 

 Всього                 
 


