
 
 
                                                                                   
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 24 
 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
„Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності 
Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ 
 
 

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 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 160 676 грн. 34 коп. на виконання заходів 
Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 
власності Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“, що додається. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  
  
 
 
  



Додаток 
до рішення шістдесят п’ятої сесії 
Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 
20 січня 2020 року № 24 

 

 
Звіт про виконання Програми станом за 2019 рік 

 
 1. КВКВ 02  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 
 2. Відповідальний виконавець Програми: головний спеціаліст відділу управління комунальною власністю Биков Р.В. 
 Затверджена рішенням 51сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 135. 

 
 Напрями діяльності та заходи Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності  
                                                      Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“ 
 

 
№ 

 
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 

Ін
ш
і к
о
ш
ти

 

Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш
і к
о
ш
ти

 

 
Всього 

Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш
і к
о
ш
ти

  

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль

ний фонд 
Всього Загальний 

фонд 
Спеціаль

ний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальни

й фонд 

1 Заміна ламп 
розжарювання та 

люмінесцентних ламп 
на світлодіодні в ДНЗ 

„Берізка“ 

32000 32000 32000             Не виділено 
фінансування  

2 Заміна ламп 
розжарювання та 

люмінесцентних ламп 
на світлодіодні в 

Пирятинському ліцеї 
(1 поверх) 

190000 190000 190000             Не виділено 
фінансування 

3 Утилізація 
люмінесцентних ламп 
після їх заміни ДНЗ 

„Ромашко“ (530 ламп), 
ДНЗ „Сонечко“ (340 

ламп) 

11000 11000 11000   11000 11000 11000   6984,96 6984,96 6984,96    

4 Утилізація 
люмінесцентних ламп 
Пирятинський ліцей 

(700 ламп) 

9000 9000 9000   9000 9000  9000   9000 9000 9000    



5 Заміна на електричних 
плитах конфорок 
чавунних на 

енергоефективні 
сталеві в ДНЗ 

„Берізка“ 

30000 30000 30000    30000 30000   29700 29700 29700    

6 Проведення заміни 
енергоємного 

обладнання в ДНЗ 
„Ромашка“ 

30000 30000 30000             Не виділено 
фінансування 

7 Заміна дверного блоку 
на металевий з 

утеплювачем в ДНЗ 
„Червона шапочка“ 

(ясельна група) 

15000 15000 15000              Не виділено 
фінансування 

8 Придбання обладнання 
(тепловізор, 

мультиметр, шумомір) 

19000 19000 19000             Не виділено 
фінансування 

9 Встановлення 
сучасних 

вентиляційних систем 
в ДНЗ „Пролісок“ 

115000 115000 115000    115000 115000   114991,38 114991,38 114991,38    

 Всього 451000 451000 451000    165000 165000   160676,34 160676,34 160676,34    

 
 
 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


