
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 
 

26 січня 2021 року № 2 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на                 

2020-2021 роки у 2020 році 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, рішенням 

шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання  від                

28 травня 2020 року № 237 „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 Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ (Гаркавенко О.М.) про використання коштів 

загального фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 роки у 2020 році, в сумі 889 639 грн 16 коп., що 

додається.  

 

 

Міський голова  А.СІМОНОВ



Додаток  

до рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 2 

 

 

Інформація про виконання Програми 

 щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 роки за 2020 рік 

 

1. Код програмної класифікації Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: Комунальне підприємство ”Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради “  
3. Назва Програми: Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством ”Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради “ на 2020-2021 рік. 

Затверджено рішенням 67 позачергової сесіїї  Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18 березня 2020 року № 145.  

Внесено зміни рішенням сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 337, другої сесії  Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 19 та рішенням третьої сесії  Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 104. 

Напрями діяльності та заходи Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством ”Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради “ на 2020 рік. 

 

 
 

№ 
 

Захід 
Обсяги, затверджені програмою, 
гривень 

Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Інформація про  виконання заходів 
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Всього 
Бюджет міської 
ОТГ 
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ш
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ш

ти
 

Виконано 
(в розрізізаходів по 

результативнихпоказни

ках та досягнутих 
результатах) 

Невиконано 
(обгрунтування 

причин    

невиконання ) 
Всього Загальни

й 
фонд 

Спеці
альни

й 
фонд 

Всього Загальн
ий 

фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

1 Придбання 

засобів захисту 
(маска медична, 

626800,0 626800,0 626800,0   626800,0 626800,0 626800,0   602326,86 602326,86 602326,86   Придбано засоби 

захисту на загальну 
суму 209233,28 грн. 

Виконано на 

95,6 % за 
рахунок 



респіратор, 

рукавички з 
довгими 

манжетами 

нетальковані 
нетрилові, 

костюми 

біозахисту, 
комбінезон 

ламінований з 

проклеєними 
швами, захисні 

халати, бахали 
високі, захисний 

щиток, окуляри), 

придбання 
медикаментів 

(фізрозчин, 

рангера-лактат, 
левофлоксацин, 

анальгін, 

димедрол, 
кетаміна гідро 

хлорид, 

фентаніл, 
тіопентал натрію, 

сибазон, та інші 

медичні засоби, 
системи, кисень 

медичний), 

дезінфікуючих 
засобів та інших 

виробів 

медичного 
призначення 

(маски медичні, захисні 

халати, бахали, 
комбінезони, щитки 

захисні, респіратори, 

рукавички нітрилові), 
кисень медичний на 

суму 208209,86 грн., 

медикаменти на 
загальну суму 87246,82 

грн., дезинфікувальні 

засоби на суму 37161,98 
грн. та вироби 

медичного призначення 
на загальну суму 

60474,92 грн.   

економії коштів 

по видатках на 
придбання 

кисню 

медичного 

Придбання 

паливно-

мастильних 
матеріалів 

141600,0 141600,0 141600,0   141600,0 141600,0 141600,0   141466,32 141466,32 141466,32   Придбано паливно-

мастильні матеріали, в 

тому числі бензин 
марки А-92 в кількості 

5490 л., . та дизпаливо в 
кількості 1500 л.  

Заходи 

прогрпми 

виконано 
 

Оплата 

транспортних 

послуг 

50000,0 50000,0 50000,0   50000,0 50000,0 50000,0   50000,0 50000,0 50000,0   Проведено оплату за 

надані послуги з 

транспортування кисню 
медичного від 

постачальника в грудні 

місяці 2020 року 

Заходи 

програми 

виконано 
 



Облаштування 

системи 
киснепостачання 

в терапевтичне 

та неврологічне 
відділення 

100000,0 100000,0 100000,0   100000,0 100000,0 100000,0   95845,98 95845,98 95845,98   Проведено оплату за 

облаштування системи 
кисне постачання  

відділень, що надають 

медичну допомогу 
хворим на COVID-19 

Заходи 

програми 
виконано 

 

Всього 918400,0 918400,0 918400,0   918400,0 918400,0 918400,0   889639,16 889639,16 889639,16     

  

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


