
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 
 

26 січня 2021 року № 3 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ 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  

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році, в сумі                              

1 617 561 грн  90 коп., в тому числі загального фонду в сумі                                    

1 109 311 грн 90 коп. та спеціального фонду в сумі 508 250 грн 00 коп., що 

додається.  

 

 

 

Міський голова   А.СІМОНОВ



Додаток  

до рішення п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 3 
          

Інформація про виконання 

 Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

 

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 розвитку та підтримки комунального підприємства ”Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році. 

Затверджено рішенням шістдесят восьмої сесіїї  Пирятинської міської  ради сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 185.  

Внесено зміни рішенням сімдесят третьої сесіїї  Пирятинської міської  ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 338, рішенням сімдесят п’ятої сесіїї  

Пирятинської міської  ради сьомого скликання від 24 вересня 2020 року № 415, рішенням сімдесят шостої сесіїї  Пирятинської міської  ради сьомого скликання 

від 20 жовтня 2020 року № 476 та другої сесіїї  Пирятинської міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 21. 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки комунального підприємства ”Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році  

 
 

№ 
 

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 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
 

Бюджет міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
 

 

Всього 
Бюджет міської 
ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
 

Виконано 

(в розрізізаходів 

по 
результативних

показниках та 

досягнутих 
результатах) 

Невикона

но 

(обгрунту
вання 

причин    

невикона
ння ) 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й 

фонд 

1.1 Придбання 5 

ноутбуків 

55000,0    55000,0             

1.2 Придбання 
медичних та 

інших  

програм 

50000,0    50000,0             
 

 

1.3 Придбання 

медичного 

обладнання 

1300000,0    1300000,0             

1.4 Придбання 
медичного 

обладнання з 

відеофіксаціє

510600,0 510600,0  510600,0  510600,0 510600,0  510600,0  508250,0 508250,0  508250,0  Придбане 
медичне 

обладнання з 

відеофіксацією 

 



ю для 

проведення 
маніпуляцій з 

цистоскопії 

для проведення 

маніпуляцій з 
цистоскопії 

1.5 Придбання 

медичного 
обладнання з 

відеофіксаціє

ю для 
проведення 

маніпуляцій з 

гістероскопії 

468800,0    468800,0             

2 Відшкодуванн

я частини 

видатків що не 
забезпечні 

видатками за 

договорами з 
НСЗУ, в тому 

числі видатків 

на придбання 
предметів, 

матеріалів, 

обладнання – 

193,029 

тис.грн., 

медикаментів 
– 431,447 

тис.грн., 

продуктів 
харчування – 

215,798 

тис.грн., 
оплата послуг 

– 251,411 

тис.грн.видатк
ів на 

відрядження – 

27,567 тис.грн. 

1119252,0 1119252,0 1119252,0   1119252,0 1119252,0 1119252,0   1109311,90 1109311,90 1109311,90   Кошти 

використані на 

проведення 
видатків, що не 

забезпечені 

видатками за 
договорами з 

НСЗУ, в тому 

числі на 
придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання – 

192232,78 грн., 

медикаментів – 
427240,63 грн., 

продуктів 

харчування – 
215797,56 грн., 

оплату послуг – 

246980,74 грн., 
видатків на 

відрядження – 

27060,19 грн. 

 

 

Всього 3503652,0 1629852,0 1119252,0 510600,0 1873800,0 1629852,0 16298525,0 1119252,0 510600,0  1617561,90 1617561,90 1109311,90 508250,0    

 

 

Секретар міської ради   С.Г.Пазюк 


