
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
пʼятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 23 

 
 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки“ 

у 2020 році 

 

 

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“, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

затвердити звіт інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради (Холоділова О.М.) про використання 

коштів загального фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 70790 грн 80 коп. на виконання заходів 

Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки“ 

у 2020 році, що додається. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 
 



Додаток 

до рішення пʼятої сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 23 
 

 

Інформація про виконання Програми  

„Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки“ у 2020 році 

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

2. Відповідальний виконавець Програми: Інклюзивно-ресурсний центр відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 
3. Назва Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки“  

Затверджено рішенням 61сесіїї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 20 19року № 370  

 Внесено зміни рішенням  

Напрями діяльності та заходи Програми   

 

 
 

№ 
 

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 

кош
ти 

 

Всього 
Бюджет 
міської ОТГ 

Інші 

кошти     Виконано 

 (в розрізі заходів по 

результативних показниках 
та досягнутих результатах) 

 Невиконано 

 

(обгрунтуван
ня причин    

невиконання ) Всього Загальн
ий 

фонд 

Спе
ціал
ьнй 
фонд 

Всього Загальн
ий 

фонд 

Спец
іальн

ий 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа
льний 
фонд 

1.  

Придбання 

матеріально-

технічного та 

методичного 

забезпечення 

для розвитку 

та корекції 

когнітивної 

(пам’яті, 

уваги, 

мислення, 

70800 70800 70800 0,00 0,00 70800,00 70800,00 70800,00 0,00 0,00 70790,80 70790,80 70790,80 0,00 0,00 

Виконано  

Придбано меблі, 

килим, пилосос для 

облаштування місць 

для проведення 

індивідуальних 

корекційно-

розвиткових занять з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

та дотримання 

 



уяви, 

сприйняття ) 

та емоційно-

вольової 

сфер, 

для розвитку 

та корекції 

мовлення, 

соціальної 

адаптації, 

розвитку та 

корекції 

опорно-

рухового 

апарату 

санітарно-гігієнічних 

норм. Придбано 

органайзер для 

малювання (засіб арт-

терапії), набір магнітів 

«Я у світі», шнурівки, 

бізіборд, гумовий 

рахунковий матеріал, 

годинник для 

вивчення доби, пір 

року. 

 

Придбані масажні 

напівсфери, 

іграшковий металевий 

посуд для соціально-

побутової орієнтації. 

 

Придбано 

велотренажер та 

балансир для корекції 

та розвитку опорно-

рухового апарату. 

Для корекції та 

розвитку емоційно-

вольової сфери 

придбано набір 

«Емоції» та іграшки-

люди для 

моделювання 

життєвих ситуацій. 

 

Облаштовані місця 

для розвитку та 

корекції когнітивної 

(пам’яті, уваги, 

мислення, уяви, 

сприйняття ) та 

емоційно-вольової 

сфер, 



опорно-рухового 

апарату. Обстежено 

215 дітей. 

Облаштована зона 

лікувальної 

фізкультури для дітей 

з порушеннями 

опорно-рухового 

апарату. Корекційно-

розвиткові заняття 

відвідують 70 дитини, 

серед них 44 хлопчики 

та 26 дівчаток (19 

дітей мають 

комплексні порушення 

розвитку та 

займаються 

індивідуально). 

 Всього 70800 70800 70800 0,00 0,00 70800,00 70800,00 70800,00 0,00 0,00 70790,80 70790,80 70790,80 0,00 0,00 
Виконано 99,99% 

Залишок 9,20 

 

 

 

Секретар міської ради    С.Г.Пазюк 


