
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 
 
20 січня 2020 року № 9 
 
 
Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 
„Опікуємося освітою“ 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 та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 
використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 
сумі 213369 грн. 87 коп. на виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ 
на 2019 рік, у тому числі: 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 
громади в сумі 15819 грн. 87 коп.,  

коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 
громади в сумі 98775 грн. 00 коп., 

та коштів обласного бюджету в сумі 98775 грн.00 коп. (додається). 
 
 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 



 

Додаток 
до рішення шістдесят п’ятої сесії 
Пирятинської міської ради  
сьомого скликання 
20 січня 2020 року № 9 

Звіт про виконання Програми „Опікуємося освітою“ на 2019 рік 
1. КВКВ__02__  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 „Опікуємося освітою“ на 2019 рік 
Затверджено рішенням сорок шостої сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 21.12.2018  № 384 

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 
Інші 
кошти 
 

 Бюджет міської ОТГ 

Інші 
кошти 

 
 Бюджет міської ОТГ 

Інші 
кошти 

 

Всього 
Загаль

ний 
фонд 

Спеціа 
льний 
фонд 

  Всього 
Загаль

ний 
фонд 

Спеціаль 
ний 
фонд 

  Всього 
Загаль 
ний 
фонд 

Спеціа 
льний 
фонд 

  

1. Проведення навчання  для 
педагогічних працівників 
закладів освіти щодо 
впровадження засад Нової 
української школи (придбання 
канцтоварів – 5 тис.грн., 
навчання – 145 тис.грн.) 

150000 150000 150000   150000 150000 150000   15819,87 15819,87 15819,87 - - Проведено 
навчання для 
педагогів у 
формі онлайн 
та навчання-
тренінг для 
керівників 

закладів освіти 
Стан 

виконання 
заходк – 10,5% 

2 Придбання 
шкільного автобуса (на умовах 
співфінансування з місцевих 
бюджетів не менше 50 %) 
Усього – 1900,00 тис.грн., з них 
кошти ОТГ - 950,00 тис.грн. 
 

                



3 Реконструкція та впровадження 
енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій в 
Пирятинському ліцеї, що 
знаходиться за адресою:  
вул.Визволення, 2а, м.Пирятин 
Полтавської області (капремонт 
даху з утепленням, утеплення 
зовнішніх стін, реконструкція 
системи опалення) на умовах 
співфінансування з місцевих 
бюджетів не менше 50 % 
Усього 14420,00 тис.грн. 

                

4 Придбання для опорних закладів 
освіти засобів навчання 
(кабінети, обладнання для 
кабінетів, комп’ютерна техніка, 
фабрика друку, 
мультимедійні засоби навчання 
тощо) 
на умовах співфінансування з 
місцевих бюджетів не менше 
50% 

                

5 Придбання обладнання для 
покращення матеріально-
технічного стану харчоблоків 
(система 
очищення во 
ди, посудомийна 
машина, 
м’ясорубка промислова та 
інше обладнання) 
Пирятинського ліцею, 
Пирятинської 
зш І-ІІІ ст. № 4 
(на умовах співфінансування з 
місцевих бюджетів не менше  
50 %) 

197550 98775  98775 98775 197550 197550  98775 98775 197550 98775  98775 98775 Поліпшено 
якість харчування 

учнів 
Пирятинської 
зш І-ІІІ ст. № 4, 
Пирятинського 

ліцею. 
Виконано 100% 

 

 

Всього 347550 248775 150000 98775 98775 347550 248775 150000 98775 98775 213369,87 114594,87 15819,87 98775 98775 61,4 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


