
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 
 

26 січня 2021 року № 17 

 
 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми зайнятості населення на 2020 рік 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись 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“, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 128 446 грн 50 коп. на виконання 

заходів Програми зайнятості населення на 2020 рік, в тому числі загального 

фонду – 128 446 грн 50 коп.:  

1) комунальному підприємству „Каштан“ (Шокало В.Г.) в сумі                  

128 446 грн. 50 коп.; 

2) управлінню соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.) в сумі 0 грн 00 коп. (додається). 

 

 
 

Міський голова   А.СІМОНОВ 
 

 



                                                                                                                                                                                                        Додаток 

                                                                                                                                                                                                        до рішення п’ятої сесії 

                               Пирятинської міської  ради 

                               восьмого скликання 

                               26 січня 2021 року № 17 

Інформація про виконання 
Програми зайнятості населення на 2020 рік 

1. Код програмної класифікації 02 Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської  ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: КП „Каштан“, Управління соціального захисту населення  

Пирятинської райдержадміністрації 
3. Назва Програми Програма  зайнятості населення на 2020 рік 

Затверджено рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання  від 25 лютого 2020 року № 92. 

Напрями діяльності та заходи   Програми  зайнятості населення на 2020 рік 

 
 

№ 

 

Захід 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. 
коп. 

Фактично використано, грн. коп. Інформація про  

виконання заходів 

 
Всього 

у тому числі  
Всього 

у тому 
числі 

 
Всього 

у тому числі  

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 

Бюджет міської 
ОТГ 

Інші 

кошти 
 

Всього 

Бюджет міської 
ОТГ 

Інші 

кошт
и Виконано 

(в розрізі 

заходів по 
результативни

х показниках 

та досягнутих 
результатах) 

Невиконано 

(обгрунтуванн

я причин    
невиконання ) 

Всього Загаль 
ний 

фонд 

Спеціа 
льний 
фонд 

Всього Загал
ьний 
фонд 

Спеціа
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

1. Залучення до 

громадських робіт 

незайнятого населення, 
яке зареєстроване в 

Пирятинській районній 

філії Полтавського 
обласного центру 

зайнятості»- 

 85 чол. 259 300 259 300 259 300   129 650 129 650 129 650   128 446,50 128 446,50 128 446,50   

Залучено на 

протязі 2020 

року - 24 чол./ 
3334 л/год. 

Нар.з/плата – 

105 284,02 грн, 
ЄСВ-23 162,48 

грн.; 

Виконані 
роботи по 

прибиранню 

території-
50475 кв.м, 

підмітанню 
вулиць -5188 

кв.м,  очистка 

урн-300 шт., 

 



очищенню 

газонів від 
зламаних гілок 

-310 кв.м по 

місту, 
викошуванню  

трави у 

с.Олександрівк
а- 11 675 кв.м, 

К.Міст- 12100 

кв.м та 
прибиранню 

території-17 
230 кв.м.  

 Залучення до 

громадських робіт 

незайнятого населення, 
яке зареєстроване в 

Пирятинській районній 

філії Полтавського 
обласного центру 

зайнятості»- 

 15 чол. 

 47000 47000   23500 23500 23500   0,00 0,00 0,00   
 

 

Невиконано 

У зв’язку з 

пандемією  
COVID-19, 

співфінасуван

ня фондом 
загальнообов’

язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 
безробіття 

призупинено. 

Безробітні до 
громадських 

робіт не 

залучалися. 
 

 

 
Всього 306 300 306 300 306 300   153150 153150 153150   128 446,50 128 446,50 128 446,50   

 

 

 

 

Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 
 


