
 

 

 
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 19 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на                

2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України“, Бюджетного кодексу 

України, рішення 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 та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Шокало В.Г.) про 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 232 499 грн 92 коп. на виконання заходів Програми придбання 

обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік, що додається. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 



Додаток 

до рішення п’ятої сесії сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 19 
 

Інформація про виконання 

„Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік“ 

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

2. Відповідальний виконавець Програми: КП „Каштан“  
3. Назва Програми Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2020 рік  

Затверджено рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання  від 25 лютого 2020 року № 91. Внесено зміни: рішенням сімдесят третьої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року №333; рішенням сімдесят п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 

вересня 2020 року №411. 

Напрями діяльності та заходи  Програми  Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді 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 Ін

ші 
ко

шти 

 
Всього 

Бюджет міської 
ОТГ 

Інші 

кошт
и     Виконано 

 (в розрізі заходів 

по 

результативних 

показниках та 
досягнутих 

результатах) 

Невиконано 

(обгрунту 

вання 

причин    

невиконан 
ня ) 

Всього Загаль
ний 

фонд 

Спец
іальн

ий 
фонд 

Всього Загальн
ий 

фонд 

Спеціал
ьний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий 

фонд 

1. Придбання елементів 
дитячого ігрового 

обладнання: 

гойдалка подвійна 
(для відпочинку двох 

діток одночасно) – 3 

шт., ігровий 

233 000 233 000  233 000  160 000 160 000  160 000  

 

159 499,92 
 

 

159 499,92 
 

 

 

159 499,92 
 

 

Придбано 
2  комплекти 

елементів 

дитячого ігрового 
обладнання  по 

вул.Острів, 

вул.Гоголя: 

. 



комплекс для дітей 

віком від 3-6 років – 

3 шт., балансир – 3 
шт., карусель – 3 шт. 

гойдалка подвійна  

– 2 шт., ігровий 

комплекс для 
дітей віком від 3-6 

років - 2 шт., 

балансир - 2 шт., 
карусель – 2 шт. 

2. Придбання елементів 

дитячого ігрового 
обладнання: дитячий 

ігровий комплекс для 

дітей віком від 3-6 
років 

(вул.Мікромістечко, 

1, 2) 

37 000 37 000  37 000  37 000 37 000  37 000  36 500 36 500  36 500  

Придбано 

дитячий ігровий 

комплекс для 
дітей віком від 3-6 

років по 

вул.Мікромістечк
о, 1, 2 

 

3. Придбання елементів 
дитячого ігрового 

обладнання: дитячий 

ігровий комплекс для 
дітей віком від 3-6 

років 

(вул.Мікромістечко, 
9) 

37 000 37 000  37 000  37 000 37 000  37 000  36 500 36 500  36 500  

Придбано 

дитячий ігровий 
комплекс для 

дітей віком від 3-6 

років по 
вул.Мікромістечк

о, 9 

 

 

Всього 307 000 307 000  307 000  234 000 234 000  234 000  

 

232 499,92 

 

 

232 499,92 

 

 

 

232 499,92 

 

 

  

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


