
 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 48 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“          
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 Пирятинського районного сектору Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області 
(Клименко Ю.В.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 
територіальної громади в сумі 71 493 грн. 00 коп. на виконання заходів 
Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 
людей“ на 2019 рік, в тому числі: загального фонду – 21 493 грн. 00 коп., 
спеціального фонду – 50 000 грн. 00 коп., що додається. 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
  
 
  



Додаток 
до рішення шістдесят п’ятої сесії 
Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 
20 січня 2020 року № 48 

 

Звіт про виконання Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ в 2019 році 
1. КВКВ_____  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 
2. Відповідальний виконавець Програми: 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області.  
Затверджена рішенням 49 сесіїї Пирятинської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 року № 88 зі змінами, затвердженими рішенням 58 сесіїї Пирятинської міської 
ради 7 скликання від 01.08.2019 року № 267 
Напрями діяльності та заходи Програми: Придбання мотопомпи – виконано. Встановлення дистанційної передачі даних з лічильника газу пожежної частини - виконано 

 
 
№ 

 
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 
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 Бюджет міської ОТГ 
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Всього 

Бюджет міської ОТГ 
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Всього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

1 Придбання 
мотопомпи 

50 000 50 000 50 000   50 000 50 000  50 000   50 000  50 000  Виконано, дає 
змогу подавати 
воду до місця 
пожежі та 

відкачувати воду з 
підтоплених 

домогосподарств 
ОТГ 

2 Встановлення 
дистанційної 
передачі 
даних з 

лічильника 
газу пожежної 
частини 

22 000 22 000 22 000   22 000 22 000 22 000    21493 21493   Виконано 
Здійснюється 
дистанційна 

передача даних з 
лічильника газу 
пожежної частини, 
на виконання 
ПКМУ 

  72 000 72 000 72 000   72 000 72 000 22 000 50 000   71 493 21493 50 000   

 
 
 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


