
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 49 
 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів 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 управління Державної казначейської служби України у 
Пирятинському районі Полтавської області (Дедяєва Г.М.) про використання 
коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 30 000 грн. 
00 коп. на виконання заходів Програми удосконалення казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік, в т. ч.: коштів загального 
фонду – 6 000 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду – 24 000 грн. 00 коп., що 
додається. 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 
до рішення шістдесят п’ятої сесії 
Пирятинської міської ради 
сьомого кликання 
20 січня 2020 року № 49 

 
Звіт про виконання Програми удосконалення казначейського обслуговування  

місцевих бюджетів на 2019 рік   
 

1. КВКВ__2___  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 
2. Відповідальний виконавець Програми: УДКСУ у Пирятинському районі Полтавської області 
3. Назва Програми - Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік   

Затверджена рішенням 58 сесіїї Пирятинської міської ради  сьомого скликання від  01 серпня 2019 року   № 269  
Зміни не вносилися. 

Напрями діяльності та заходи  Програми 
 

 
№ 

 
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

 Бюджет міської ОТГ 
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Всього Загальн 
ий фонд 

Спеціаль 
ний фонд 

Всього Загаль 
ний фонд 

Спеціаль 
ний фонд 

Всього Загаль 
ний фонд 

Спеціал 
ний фонд 

1 Придбання 
двох 
персональних 
комп’ютерів 

24000 24000  24000  24000 24000  24000  24000 24000  24000  Підвищення рівня надання послуг з 
казначейського обслуговування, 

забезпечення електронного 
формату обслуговування клієнтів  

через СДО (ПТК “Клієнт 
Казначейства-Казначейство”),  
контроль рахунків в режимі 

реального часу. 
 

2 Придбання 
багатофункціо

нального 
принтера 

6000 6000 6000   6000 6000 6000   6000 6000 6000   Підвищення рівня надання послуг з 
казначейського обслуговування, 

забезпечення електронного 
формату обслуговування клієнтів  

через  СДО (ПТК “Клієнт 
Казначейства-Казначейство”),  
контроль рахунків в режимі 

реального часу. 
 Всього 30000 30000 6000 24000  30000 30000 6000 24000  30000 30000 6000 24000  - 

 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


