
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 26 

 
 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей 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 виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 0 грн 00 коп. на виконання заходів Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2020 році, що додається. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 
 



Додаток 

до рішення пʼятої сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 26 

 
Інформація про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 

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

2. Відповідальний виконавець Програми: Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 
3. Назва Програми „Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році“ . 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 

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 

результативн

их 
показниках 

та 

досягнутих 
результатах) 

Невиконано 

(обгрунтування 
причин 

невиконання ) 

Всього Загальн
ий 

фонд 

Спеці
альни

й 
фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціа
льний 
фонд 

Загальни
й 

фонд 

Спеціаль
ний 

фонд 

 

Відшкодування частини 
вартості путівки до 

закладів оздоровлення та 

відпочинку Полтавської 
області влітку 2020 року 

42924 21462 21462 0,00 214624 155102,00 155102,00 155102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

Невиконано у 

зв’язку 
протиепідемічною 

ситуацією в країні 

 

Оплата вартості 

дворазового харчування 
учнів та вихованців 

223020 214624 180720 0,00 41,300 23100,00 23100,00 23100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Невиконано у 
зв’язку 

протиепідемічною 

ситуацією в країні 

 

Оплата вартості путівок 
до закладів оздоровлення 

та відпочинку України 

відповідно до умов 
Програми 

186222 186222 186222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Невиконано у 

зв’язку 
протиепідемічною 

ситуацією в країні 

 Всього 838490 582566 582566 0,00 255924 178202,00 178202,00 178202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Використано 0% 

Залишок 178202,00 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 

http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3

